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Het ontstaan van  
de ‘nach’
Initiatiefnemer van de ‘Nach’ was 
Ruud van Dulkenraad, voormalig 
hoofdredacteur van het blad Mu-
ziek Expres. Het idee is ontstaan 
naar aanleiding van het KRO-ra-
dioprogramma ‘De Haagse Nacht’ 
in 1979, waarin presentator 
Harry de Winter sprak met voor-
malige Haagse muziekhelden. 
Het werd een negen uur durende 
Beat-marathon in de Houtrusthal-
len, waar bijna alle grote Haagse 
Beatgroepen uit de roemruchte 

jaren zestig aanwezig waren. Het 
grootse evenement vond plaats 
van 13 juni 1980 (20.00 uur) t/m 
14 juni (05.00 uur). Het bracht 
een schok teweeg in Beatstad 
nummer één. De vijfduizend be-
schikbare kaarten waren binnen 
tien dagen uitverkocht. De Plu’s 
en Kikkers (uiteindelijk 8.500) 
werden opgeroepen om de leren 
laarsjes, minirok, Clarks, Puchs, 
buikschuivers en Mobylettes uit 
de mottenballen en/of kelders 
te halen. Maar de goed gesitu-
eerde dertigers kwamen met de 
taxi of in luxe auto’s. Het werd 

een grandioze ‘trip to Memory 
Lane’, waar in Den Haag nog 

lang over gepraat werd. 
Veel vriendschappen uit 
de zestiger jaren werden 
hernieuwd. De Beat-
groepen werkten mee 

tegen een lichte onkosten-
vergoeding en de poen die 

overbleef was bestemd voor de 
‘Stichting Open Jongeren Centra 
Schilderswijk’, met het idee om 
één of meerdere jongerencentra 
met oefenruimte voor bands te 
realiseren. De jeugd in de jaren 
zestig kon naar tientallen dans-
gelegenheden, onder andere de 
Marathon, Eekhoorn, Zuiderpark, 
Drie Stoepen, De Haard, Club 192 
en Scheveningen. De jeugd in de 
jaren tachtig had alleen Het Paard 

(van Troje). Dat was voor Den 
Haag – en zeker voor de Schil-
derswijk – schandalig weinig. 
Deelnemende bands waren: 
Daddy’s Act met Hu (Hu a/t Hill-
tops), Incrowd, Indiscrimination, 
Kick, Livin’ Blues, Nicols, Scarlets, 
Peter a/t Blizzards, Pee White 
a/t Magic Strangers, Q ’65, Sandy 
Coast, Shocking Blue, Shoes, 
Subterraneans, Willy a/h Giants 
en The Golden Haigs. Het geheel 
werd gepresenteerd door Peter 
de Wit (Pee White). Inmiddels is 
de Haagse Beatnach-krant, even-
als de poster, een heus collectors 
item. 

De beste acts van de 
Beatnach’
Zonder andere acts tekort te doen 

– het niveau lag hoog – waren 
wat mij betreft de top-acts die 
avond: Kick, Q’65 en The Golden 
Haigs. Deze laatste, een gelegen-
heidsband van Peter de Ronde en 
Frans Krassenburg (ex-Earrings) 
met Rob v.d. Zwan, Jaap Mossel 
(ex-Haigs), Bram Aarsbergen 
(ex-Scarlets) en Aat den Dulk 
(ex-Pirates) was het klapstuk van 
de avond. Frans zong de eerste 
vijf hits van The Golden Earrings 
zoals hij ze nog nooit had gezon-
gen. Volgens eigen zeggen had hij 
niet hoeven zingen, het enorme 
publiek zong alle nummers 
woord voor woord mee en hij was 
compleet ‘stoned’ van het succes. 
Ze hebben naar aanleiding van 
dit succes nog een single opgeno-
men Baby, what you gonna do en 

opgetreden op het ‘Voorhout Fes-
tival’. The Kick met John Bakker, 
Klaas v.d. Wal, Henk Janzen, Beer 
Klaasse, Felix Bastiaanse en Hans 
van Oosterhout, oogsten met hun 
nog steeds ruige show weer veel 
succes. Toen Hans middels een 
sprong van het podium dichterbij 
het publiek wilde komen, was hij 
vergeten dat het podium nogal 
hoog lag en brak hij het een en 
ander, wat hem zo’n dertien jaar 
geleden bij een optreden ook al 
eens was overkomen. Q65 met 
Willem Bieler, Peter Vink, Frank 
Nuyens, Joop Roelofs en Jay Baar 
was alleen maar beter gewor-
den, het was weer die geweldige 
‘auwe rauwe’ Q, met een zichzelf 
overtreffende Wim Bieler, die 
alle Q-hits de revue liet passeren 
in zijn unieke Haagse Engels. De 
beroeps Hagenees deed de aan-
kondiging van de nummers in het 
Haags en vroeg na elk nummer: 
“Vijje ’t leuk?”

De Haagse Beatnach’ is onder an-
dere vereeuwigd op een dubbel-
album (LP, met een prachtig Plu/
Kikker hoes van Freek Henkes), 
op cd en dvd én is op radio en tv 
geweest. De toenmalige burge-
meester van Den Haag, Frans 
Schols, mocht op 20 september 
1980 uit handen van Frans 
Krassenburg een denkbeeldige 
cheque ontvangen van 50.000 
gulden, bestemd voor bovenge-
noemd jongerencentrum, wat 
er overigens nooit is gekomen. 
Het geld is door de organisatie 
besteed aan diverse kleinschalige 
projecten. In 2005 is getracht een 
tweede Haagse Beatnach’ te re-
aliseren, maar dat is uiteindelijk 
niet van de grond gekomen.

Robert Mindé
romin@ziggo.nl
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De Haagse Beatnach op dvd

De eerste LP van Q’65

Frans Krassenburg and The Golden Haigs

oals onze trouwe lezers wel zullen weten, 
wordt in de rubriek ‘Haagse Geluiden’ een 
keer per maand de roemruchte muziek 

uit de jaren vijftig, zestig en zeventig besproken. 
Van bekende bands tot dansgelegenheden, van 
muziekwinkels tot platenzaken. Ditmaal een extra 
uitgebreide bespreking van het bijzonder populaire 
evenement ‘De Haagse Beatnach’, dat plaatsvond 
in de zomer van 1980. 

Z
Een feest om nooit te vergeten

Loosduinsekade 175 
2571 BW 's-Gravenhage 
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Salvatori aan de 
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Adverteren
Wilt u ook adverteren in De Haagse 
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden 
bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen 
en bel 070-3607676 of mail naar 
dehaagsetijden@bruckel.nl

Hoofdredacteur
Sara van Kuilenburg
redactie@dehaagsetijden.nl

Vaste auteurs
John Vroom
Marcello & Els
Milja de Zwart
Robert Mindé

Fotografie
De Haagse Tijden heeft de moeite 
genomen om de rechtmatige eigenaar 
van de gepubliceerde foto’s te vinden. 
Als u meent de publicatierechten te 
hebben, kunt u contact opnemen met 
de uitgever.

Vormgeving
Brückel Reclame BV

Lezersservice
De lezersservice is te bereiken van 
maandag t/m vrijdag van 10 - 12 uur  
op: 070 - 345 76 97

De Haagse Tijden
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden

Uitgave:
Uw krant is elke twee weken in 
een oplage van tenminste 65.000 
exemplaren gratis af te halen op circa 
360 distributiepunten in Den Haag, 
Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-
Delfland, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.

Redactie:
De artikelen, verhalen en foto’s in onze 
krant worden aangeleverd door onze 
lezers. De ingezonden artikelen zullen 
ook gebruikt worden op de website en 
sociale media (Facebook, Twitter en 

Instagram) die aan De Haagse Tijden ter 
beschikking staan. Hergebruik van de 
artikelen en foto’s is aan de uitgever. Voor 
de vaste columnisten geldt een andere 
regeling. U kunt uw verhaal insturen 
naar: redactie@dehaagsetijden.nl

Abonnementen
Voor € 75,00 per jaar kunt u de krant 
in Nederland thuis ontvangen per post. 
Buiten Nederland ontvangt u de krant 
voor € 95,00 per jaar. Een abonnement 
vraagt u aan via de klantenservice. 
Het is het voordeligst om de krant na 
verschijning gratis als PDF te downloaden 
via onze website www.dehaagsetijden.nl.

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles 
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt 
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nlOproepjes
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Geschiedenis van een garage 
in het Haagse Rustenburg 

Bij het opruimen van het huis van mijn 
moeder vonden we vele foto’s. Deze foto 
is van garage Wortel, uit de Vierhouten-
straat 3, genomen midden jaren dertig. 
Rechts voor de auto staat mijn grootvader, 
Dirk Wortel en met de rug tegen portier 

staat zijn broer, Nico Wortel. Aanvankelijk 
hadden deze broers een bedrijf in grond-, 
hei- en draineerwerken en handelden zij 
in zand en ander bouwmateriaal. Na de 
oorlog hieven zij dit bedrijf op en begon-
nen in dit pand een garage. Naar verluid in 
eerste instantie als stalling van auto’s. In 
de vijftiger jaren hebben mijn vader Piet 
Wortel en zijn broer, oom Anton Wortel dit 
bedrijf overgenomen. De naam van het be-
drijf: Gebroeders Wortel, werd zo geconti-
nueerd. Mijn vader en oom legden zich niet 
alleen toe op de verkoop van benzine en de 
stalling, maar behaalden BOVAG-diploma’s 
en waren daardoor gekwalificeerd voor re-
paraties van auto’s. Wij woonden boven de 
garage op nummer 11. Oom Anton woonde 
met zijn gezin in de Uddelstraat 132, ook 

boven een garage. Beide garages stonden 
met achteruitgang, via een erf, met elkaar 
in verbinding. Op dat erf, lazen we in het 
gemeentearchief, werden in de oorlog 
geiten voor consumptie gehouden. Ik, ge-
boren in 1956, had vijf broers. Mijn vader 
voorzag dat de garage te klein zou worden 
voor twee grote gezinnen en is in 1970 
uit Den Haag vertrokken om een nieuw 
bedrijf in Voorhout te starten. Helaas is hij 
al in 1972 overleden. Oom Anton heeft de 
werkzaamheden in de garage in de Vier-
houtenstraat voortgezet. Eind zeventiger 
jaren ging hij met pensioen en werd de 
garage overgenomen door René Nelck. Er 
is in dit pand nog steeds een garage ge-
vestigd, nu in handen van Gillian Veldhuis. 
Sinds het overlijden van mijn moeder in 

2019, proberen wij de geschiedenis van 
de garage te achterhalen. We zijn al een 
aantal keer in gemeentearchief geweest, 
maar er zijn nog steeds vragen. Zo zouden 
we meer willen weten over de ijssalon, op 
nummer 1, zichtbaar op de foto rechts van 
de garage. Deze ijssalon, denken wij nu, 
heeft waarschijnlijk bij de melkhandel in 
de Uddelstraat 94 gehoord. Eind vijftiger 
jaren is Vierhoutenstraat 1 bij nummer 3 
gevoegd. Ik kan me niet anders herinneren 
dan dat er in de ‘ijssalon’ het kantoor van 
de garage was gevestigd, waar een kachel 
stond en de administratie werd gedaan. 
Boven de ijssalon kun je een merk lezen. 
Weet iemand om welk merk ijs het gaat?
Hetty van der Want-Wortel
hettyvanderwant@outlook.com

Dinsdag 6 april 2021

Haags Mopje
Op het Kleine Loo kom ik een kennis tegen en die zegt: “Wat 
me nou overkomt. Ik had ontzettende pijn in mijn keel, dus 
dacht ik, ik ga vanavond nog even bij de dokter langs. Bel aan 
en zijn vrouw doet open. Ik vraag met hese stem: ‘Is de dokter 
thuis?’, zegt ze ‘Nee, kom gauw binnen.’”

Lisa Molkenboer

We roepen alle Haagse humoristen op een mop te 
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl, 
zodat er tweewekelijks één geplaatst 
kan worden onder de rubriek ‘Haags 
Mopje’ en we er met z’n allen weer 
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

Bij wie stond hij níét  
in de boekenkast...?

In de jaren zestig was Nederland 
niet alleen welvarend gewor-
den maar was er ook streven 
naar ontwikkeling. Computers 
waren nog niet algemeen en tóch 
wilde onze bevolking vooruit. De 
uitgeverij Succes, in het Haagse 
Prinsevinkenpark speelde daar 
slim op in door uitgave van De 
Universiteit voor Zelfstudie. 
Een aanzienlijke reeks boeken 
met de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Van Etiquette tot 
Nederlandse Letterkunde en van 
Jeugdpsychologie tot Persoon-
lijke Efficiency. Ook hoorde hier 
een Encyclopedie bij. Vierdelig 
en in prachtig bewerkte blauwe 
banden. Deze encyclopedie stond 
onder redactie van mijn lieve 
echtgenoot L.(Leo) Á. Beeloo 
(1929). Leo stierf in februari 
2020, 90 jaar oud.  Hij voerde 
de redactie vóórdat hij ging 
werken bij de Nuffic en later 
het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschap. Over zijn werk dáár 

vertelde hij soms wel wat. Over 
zijn werk voor de Encyclopedie 
heeft hij zelden wat onthuld. De 
Uitgeverij Succes kan ik niets 
meer vragen (denk ik) maar 
misschien weten Hagenaars er 
nog wat meer van? 
Annemiek Beeloo-Jacobs 
ameljacobs@hotmail.com

Bakkerij in de Duinstraat 
en tante Mengs

Tijdens mijn fietstochten door 
de duinen tussen IJmuiden en 
Hoek van Holland, afgelopen 
zomer, deed ik ook wel eens 
Scheveningen aan. Rijdend door 
de Duinstraat, langs slagerij 
Grieving, werd ik steeds weer 
herinnerd aan mijn jeugd. Dik-
wijls mocht ik met mijn moeder 
mee naar tante Mengs die in het 
huisje boven de huidige slagerij 
woonde. Ik vond dat wel leuk 
want je kon vanuit dat huisje 
goed zien als de brandweer 
uitrukte. Alleen was er, naar mijn 
mening, in die tijd (zo’n 65 jaar 

geleden) een bakkerij in het pand 
beneden gevestigd. Wij kregen 
van tante altijd een pak lekkere 
koek mee. In september vorig 
jaar zag ik toevallig een jonge 
man buiten lopen. Hem heb ik 
er naar gevraagd, maar hij kon 
alleen vertellen dat het bedrijf 
van zijn vader is en er al meer 
dan 21 jaar is gevestigd en dat 
het huisje door zijn zus wordt be-
woond. Misschien weet een lezer 
de naam van dat vroegere bedrijf, 
want tante Mengs was geen zus 
van mijn ouders en ook weet ik 
niet welke achternaam zij had.
Henk Brussee  
hendrik.brussee@gmail.com

Vervolg Flingelbunts met 
correct e-mailadres
Onder het artikel van de Flingel-
bunts (23 maart 2021) stond niet 
het volledige e-mailadres van dhr. 
Bernard Bekman. Het correcte 
emailadres is: bjd.bekman@
icloud.com Goed nieuws voor le-
zers die meer willen weten over 
de Flingelbunts: naar aanleiding 
van zijn artikel in De Haagse 
Tijden is dhr. Bernard Bekman 
benaderd door Sjaak Bral en 
was te horen in het programma 
Broodje Bral, op zaterdag 3 april 
tussen 12.00uur en 14.00 uur. Dit 
programma is terug te luisteren 
op omroep West.

Ik kan mijn ei niet kwijt
 
Verdwaald door de Passage loopt een paashaas
Ja, op 1e Paasdag is hij natuurlijk weer de klos
Verbergt hij toch weer paaseieren in het Haagse Bos
De kinderen juichen, maar hij voelt zich een dwaas
 
Hij bijt op zijn wortel en zucht eens diep in deze rare tijd
Kon hij nog maar eens juichen en schelden in het volle ADO stadion
Lekkâh uit je plaat gaan bij het parkpopconcert in de warme zon
Deze paashaas kan al zo lang zijn emotionele ei niet kwijt
 
In de spiegel schreeuwt hij: Het is toch bij de konijnen af!
Ze gaan er als een haas vandoor, als ik ga zingen in een koor
Zelfs koffieautomatenpraat lijkt me nu opeens geen straf
 
Maar ze komen weer terug, volle terrassen, een vol kantoor
Een snelle vaccinatie scheidt het koren van het kaf
Straks een ouderwetse rokjesdag en omhoog schiet zijn hangoor
 
En eh……oh ja, Stratego in Den Haag, verkenner trapt op een bom.
 
Cor van Welbergen
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Wetenschap. Over zijn werk dáár 

vertelde hij soms wel wat. Over 
zijn werk voor de Encyclopedie 
heeft hij zelden wat onthuld. De 
Uitgeverij Succes kan ik niets 
meer vragen (denk ik) maar 
misschien weten Hagenaars er 
nog wat meer van? 
Annemiek Beeloo-Jacobs 
ameljacobs@hotmail.com

Bakkerij in de Duinstraat 
en tante Mengs

Tijdens mijn fietstochten door 
de duinen tussen IJmuiden en 
Hoek van Holland, afgelopen 
zomer, deed ik ook wel eens 
Scheveningen aan. Rijdend door 
de Duinstraat, langs slagerij 
Grieving, werd ik steeds weer 
herinnerd aan mijn jeugd. Dik-
wijls mocht ik met mijn moeder 
mee naar tante Mengs die in het 
huisje boven de huidige slagerij 
woonde. Ik vond dat wel leuk 
want je kon vanuit dat huisje 
goed zien als de brandweer 
uitrukte. Alleen was er, naar mijn 
mening, in die tijd (zo’n 65 jaar 

geleden) een bakkerij in het pand 
beneden gevestigd. Wij kregen 
van tante altijd een pak lekkere 
koek mee. In september vorig 
jaar zag ik toevallig een jonge 
man buiten lopen. Hem heb ik 
er naar gevraagd, maar hij kon 
alleen vertellen dat het bedrijf 
van zijn vader is en er al meer 
dan 21 jaar is gevestigd en dat 
het huisje door zijn zus wordt be-
woond. Misschien weet een lezer 
de naam van dat vroegere bedrijf, 
want tante Mengs was geen zus 
van mijn ouders en ook weet ik 
niet welke achternaam zij had.
Henk Brussee  
hendrik.brussee@gmail.com

Vervolg Flingelbunts met 
correct e-mailadres
Onder het artikel van de Flingel-
bunts (23 maart 2021) stond niet 
het volledige e-mailadres van dhr. 
Bernard Bekman. Het correcte 
emailadres is: bjd.bekman@
icloud.com Goed nieuws voor le-
zers die meer willen weten over 
de Flingelbunts: naar aanleiding 
van zijn artikel in De Haagse 
Tijden is dhr. Bernard Bekman 
benaderd door Sjaak Bral en 
was te horen in het programma 
Broodje Bral, op zaterdag 3 april 
tussen 12.00uur en 14.00 uur. Dit 
programma is terug te luisteren 
op omroep West.

Ik kan mijn ei niet kwijt
 
Verdwaald door de Passage loopt een paashaas
Ja, op 1e Paasdag is hij natuurlijk weer de klos
Verbergt hij toch weer paaseieren in het Haagse Bos
De kinderen juichen, maar hij voelt zich een dwaas
 
Hij bijt op zijn wortel en zucht eens diep in deze rare tijd
Kon hij nog maar eens juichen en schelden in het volle ADO stadion
Lekkâh uit je plaat gaan bij het parkpopconcert in de warme zon
Deze paashaas kan al zo lang zijn emotionele ei niet kwijt
 
In de spiegel schreeuwt hij: Het is toch bij de konijnen af!
Ze gaan er als een haas vandoor, als ik ga zingen in een koor
Zelfs koffieautomatenpraat lijkt me nu opeens geen straf
 
Maar ze komen weer terug, volle terrassen, een vol kantoor
Een snelle vaccinatie scheidt het koren van het kaf
Straks een ouderwetse rokjesdag en omhoog schiet zijn hangoor
 
En eh……oh ja, Stratego in Den Haag, verkenner trapt op een bom.
 
Cor van Welbergen
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Dit gedicht is door Han G. Hoek-
stra geschreven en met de zin De 
nasleep van een lentedag bedoelt 
hij ongetwijfeld zichzelf. Op 8 
juni 1903 kwam de beeldhouwer 
Gatze Hoekstra samen met zijn 
vrouw Adriana Maria Rooth, in 
Den Haag wonen op het adres 
Kepplerstraat 215 en hier werd 
op 4 september 1906 hun zoon 
Henricus Gerard geboren. Han, 
zoals hij genoemd werd, kon al 
vrij snel lezen en toen hij wat 
ouder was ging hij in de Wei-
marstraat bij een kantoorboek-
handel boeken lenen. Toen hij 
een jaar of vijf was, werd er in de 
Kepplerstraat een Burgerschool 
voor Openbaar Lager Onderwijs 
gebouwd en hoewel zijn moeder 
hem liever naar een christelijke 
school zag gaan, was zijn vader 
van mening dat een openbare 
school een betere keuze zou 
zijn. (Deze school aanvankelijk 

de Kepplerschool 
genaamd, kreeg later 
de prachtige naam: 
de Bonte Stoet. Het 
gebouw heeft van 1911 
tot 1985 als school 
dienst gedaan). Helaas 
is er vrijwel niets 
bewaard gebleven 
met betrekking tot 
de lagere schooltijd 
van Han en dat geldt 
eigenlijk ook voor de 
periode erna. Hij heeft 
op een Mulo gezeten, 
maar vraag me niet 
welke. Wie weet kan 
één van de lezers hier 
meer over vertellen, 
al moeten we ons wel 
realiseren, dat we 
het over meer dan 
honderd jaar gele-

den hebben! De moeder van Han 
vond dat hij een opleiding met 
aanzien moest gaan volgen en 
zo kwam hij op de kweekschool 
terecht. Of Han daadwerkelijk op 
een kweekschool gezeten heeft 
of slechts een deel van de tijd die 
er voor stond om het examen te 
behalen, is mij niet bekend. Je 
kon namelijk ook Staatsexamen 
doen en dat heeft hij op 17 juni 
1927 in het gebouw van de R.K. 
Kweekschool op  het adres Oude 
Molstraat 34 gedaan. Han en zijn 
ouders waren inmiddels verhuisd 
naar het adres: Van Swietenlaan 
48. Naast zijn studie publiceer-
de hij al enkele jaren gedichten 
en hij speelde in de nog steeds 
bestaande voetbalclub Biedt 
Moedig Tegenstand (BMT). Ook 
stond hij als kwekeling zo nu en 
dan voor de klas, maar van een 
carrière in het onderwijs is het 
niet gekomen. Hij solliciteerde bij 

de Pensioenraad en 
werd aangenomen 

als arbeidscontractant, dat wil 
zeggen dat hij geen vast con-
tract kreeg en ook niet de status 
van ambtenaar. In het literaire 
tijdschrift Opwaartsche Wegen 
werden een tweetal gedichten 
van hem geplaatst. Ook iemand 
als Gerrit Achterberg publiceerde 
in dit tijdschrift en dat zegt wel 
wat. Na een jaar liep het contract 
bij de Pensioenraad af en via via 
kreeg Han een baantje bij een 
plaatselijke krant: De Nieuws-
bron, algemeen Nederlandsch 
Dagblad, waar Jan Campert, die 
een goeie vriend van hem werd, 
ook werkte. Hier heeft hij het 
naar zijn zin en naast zijn werk 
als journalist blijft hij gedichten 
schrijven en publiceren, o.a. in De 
Gids. In 1933 – hij is dan 27 jaar 
– solliciteert hij bij De Revue der 
Sporten en wordt aangenomen. 
Het gaat hier om een tijdschrift, 
dat in Amsterdam uitgegeven 
werd en hij verhuist dan ook naar 
Amsterdam. Toch is hij zich Hage-
naar blijven voelen zoals ook uit 
het volgende gedicht blijkt: 

Twee jaar later trouwt hij met 
Nelly Rebecca Henriëtte Welter. 
Erica, zoals ze genoemd werd, 
kwam ook uit Den Haag. Ze had 
daar de leiding over een antiek-

zaak van haar ouders, die aanvan-
kelijk op het adres Kazernestraat 
25 gevestigd was en later in de 
Willemstraat, op nummer 47. In 
1947 gingen ze uit elkaar en Han 
is hierna nog driemaal getrouwd. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
kon hij weinig via de officiële ka-
nalen publiceren en toen een van 
zijn kinderen hem vroeg eens een 
gedichtje voor kinderen te maken, 
heeft hij dat gedaan. En hoe! Won-
derlijk te bedenken, dat hij vooral 
in die kinderversjes voortleeft, 
waar ik overigens niet mee wil 
zeggen, dat dit soort gedichten van 
een minder niveau zouden zijn 
dan gedichten voor volwassenen. 
Na de oorlog is hij bij Het Parool 
gaan werken. Het is ondoenlijk om 
hier al zijn gedichten en artikelen 
te vermelden, zoals er ook geen 
beginnen aan is te vermelden met 
wie hij heeft samengewerkt en wie 

hij tot zijn vrienden kon rekenen. 
Als voorbeeld toch enkele namen: 
Annie M.G. Schmidt, Simon Car-
miggelt en Michel van der Plas. Hij 
heeft ook, samen met Annie M.G. 
Schmidt, diverse Gouden Boekjes 
vertaald en er zelfs enkele van een 
originele tekst voorzien. In 1971 
ging hij met pensioen, maar dat wil 
niet zeggen dat hij geen gedichten 
meer schreef of geen teksten pu-
bliceerde. In 1972 werd hem, in de 
oude Raadzaal aan de Javastraat, 
de Constantijn Huygensprijs 
toegekend. Op 15 april 1988 is hij 
in Amsterdam overleden. Tot slot 
nog een gedichtje van zijn hand dat 
vrijwel iedereen kent:

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Dinsdag 6 april 2021

De nasleep van een lentedag

Portret van Han G. Hoekstra. Foto is afkomstig uit Han G. Hoekstra - een Biografie (Joke Linders en 
Janneke van der Veer, 2011)

Tegenwoordig zijn de gedichten van Han G. Hoekstra ook te beluisteren
Han Hoekstra heeft ook samengewerkt met Fiep Westendorp

Een lied voor ’s Gravenhage 
Hij was er kind, hij werd er groot en proefde er vreugde en leed,

hij won er liefde en dagelijks brood; al wat men zoal weet,

dat weet een stad en legt het bloot, zonder misbaar en welgezind

ook aan haar meest ontrouwe kind.

Totdat dit eens in Amsterdam terugdenkt aan zijn stad,

waarvan het slordig afscheid nam, maar die het niet vergat;

waaraan het nooit geheel ontkwam en nooit geheel ontkomen kon,

omdat zijn wereld dààr begon

Van een  
duizendpoot

De moeder van een duizendpoot

is vreselijk ontevreden,

want haar zoontje is zojuist

in de sloot gegleden.

En als je even rekent

weet je wat dat betekent:

op z’n hoofd een grote buil

en duizend sokjes vuil!

Reden 
van bestaan
Wandelend op de Hogewal

In Holland’s netste stad Den Haag

Geloof ik zeker voor vandaag

Het afgerond restant te zijn

Van een uitbundig ongeval.

De nasleep van een lentedag

Die jong en elegant begon

(bloemen en vogels en veel zon)

Maar waarvan niemand indertijd

De resultaten overzag.

Dit is verwijt noch zelfbeklag

Slechts de gedachte aan de daad,

Die mij bereidde en leven laat -

Om Godswil, ofwel zonder meer,

Uit hoofde van de lentedag
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Behandeling aan huis 

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken van nieuwe 
protheses of het corrigeren en repareren van uw huidige 
protheses. Met onze kennis en vaardigheden kunnen wij 
u perfect van dienst zijn!

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw basisverzekering, 
   25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw zorgverzekeraar

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort 
recht t.o. halte tram 3 en 12)

Ervaring met werkzaamheden in 
het sociaal domein? Dan bent u 
diegene die we zoeken!
Door de steeds groeiende vraag naar hulp zoeken wij 
vrijwilligers met ervaring voor enkele uren per week die
ons gezellige team komen ondersteunen. 

• Schuldhulpverleners
• Maatschappelijk werkers
• Juridisch geschoolde mensen

Mensen die ervaring hebben opgedaan bijvoorbeeld binnen de 
sociale dienst van een van de gemeentes of maatschappelijke 
organisaties kunnen zeer nuttig werk verrichten binnen onze 
stichting. Hulp geven aan mensen die dit nodig hebben in een 
steeds complexer wordende samenleving is het doel wat wij 
nastreven. Hiervoor hebben wij gekwalifi ceerde mensen nodig.
U gaat in samenwerking met onze geschoolde schuldhulpverleners 
van het Sociaal-Ombudsteam cliënten begeleiden en het traject 
volgen wat noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van 
schuldbegeleiding.

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met 
Raymond Talhout, manager Sociaal-en Ombudsteam, 
T. 070-221 05 82, Email: r.talhout@devolharding.nl 

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat 
Roggeveenstraat 116 – 2518 TT Den Haag – T.070-221 05 82

Email: steunentoeverlaat@devolharding.nl – www.devolharding.nl

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

www.autohoutwijk.nl

Napraten, troosten en ontmoeten
in een gastvrije omgeving

Wellicht het mooiste crematorium van Den Haag en Zuid-Holland. Een 
intiem gebouw te midden van de duinen en de bomen van Den Haag.

Gastvrijheid staat bij ons centraal, daarom is het crematorium alle dagen 
in de week beschikbaar. Ook de tijdsduur van de dienst stemmen 

wij af op uw behoeften.

Het uitvaartcentrum en het crematorium zijn direct met elkaar 
verbonden. Zowel opbaren, afscheid nemen als cremeren of begraven 

kan op dezelfde locatie.

Vraag uw uitvaartbegeleider of ondernemer naar de mogelijkheden 
van deze locatie.

Crematorium Haagse Duinen | Wijndaelersingel 1 | 2553 AC Den Haag
  t: (070) 218 20 88 | e: info@crematoriumhd.nl

www.crematoriumhaagseduinen.nl
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In het stadsontwikkelingsplan voor 
de wijk Rustenburg en Oostbroek 
(mei 1926) is op verzoek van de 
Ned. Hervormd Gemeente een wijk-
gebouw voorzien aan de Nunspeet-
laan 54. Het betreft een gebouw 
met een symmetrisch gevormde 
voorgevel. Er zijn vier woningen 
gevestigd boven het wijkgebouw 
en drie woningen links en rechts 
van het middenstuk. De eerste 
steen werd gelegd op 16 september 
1931, door ds. G.B. Westenburg. 
De ingebruikname vond plaats in 
maart 1933. Een verhuisbedrijf 
werd de directe buur. De toenmali-
ge directeur J. P. van de Geest heeft 
op 26 oktober 1931 de eerste steen 
gelegd voor het pand Nunspeetlaan 
66/74 dat eind 1932 in gebruik 
werd genomen. Ik ben in 1938 ge-
boren op nummer 70, op dit adres 
heb ik tot 1963 gewoond. 

De eerste steen van 
Salvatori gelegd
“Met grote belangstelling - wij heb-
ben ons verbaasd - dat zoveel men-
sen de Nunspeetlaan al gevonden 
hebben. En onder de stralende zon 
heeft ds. G.B. Westenburg de eerste 
steen gelegd voor het wijkgebouw. 
Namens Kerkenraad en predikan-
ten woonde ds. H. Schokking de 
plechtigheid bij. Ds. Westenburg 
gaf zijn blijdschap te kennen over 
dit uur van grote bemoediging, 
daar God zo kennelijk zijn werk tot 
stand brengt, hoeveel bezwaren 
er ook mogen zijn. Dat geeft een 
strijder voor Gods Koninkrijk altijd 
weer moed. Spreker wees erop, 
hoe broodnodig dit gebouw voor 
het wijkwerk is, daar het kerkelijk 
werk beslist onder te nauwe behui-
zing leed. Hij dankte allen, die hem 
meegeholpen hadden en bijzonder 
den bouwer, den heer Meuzelaar. 
Verder dankte hij dr. Schokking 

voor diens tegenwoordigheid, 
waaruit blijkt, dat het Rustenburg-
werk een stuk is van het hele werk, 
dat de Ned. Herv. Kerk in het zich 
steeds uitbreidend den Haag ver-
richt. Dr. Schokking hield een gees-
tige rede, waarin hij allereerst ver-
telde, hoeveel omzwervingen nodig 
waren, vóór hij dit punt bereikt 
had. Namens hen allen vertolkt 
hij zijn grootte blijdschap over dit 
werk, dat door zijn snelheid heeft 
verrast, waarmee Ds. Westenburg 
en allen, die hem hielpen, van harte 
worden gelukgewenst. Hij hoopt, 
dat het Evangelie ook in deze wijk 
zijn wonderkracht zal bewijzen. 
Daarna volbracht ds. Westenburg 
de eerstesteenlegging met een met 
bloemen versierde troffel en uit een 
met bloemen versierde kalkbak. Op 
den steen staat gegrift: Eerste steen 
gelegd D’s. G. Westenburg, 16 sep-

tember 1931.” (Fragment uit Het 
Vaderland, 16 september 1931).

Een drukbezocht 
wijkgebouw
Veel families bezochten wekelijks 
Salvatori voor de kerkdienst. Het 
gebouw had een multifunctionele 

functie. In de jaren dat ik aan de 
Nunspeetlaan woonde, herinner 
ik mij drie conciërges: de heren 
Brouw, Tonen en Marcus de Niet. 
Wekelijks kwam het zangkoor 
oefenen, uit volle borst werd er 
gezongen. Het wijkgebouw werd 
ook gebruikt voor de zondags-
school, de bazaar, bingoavonden, 
toneelvoorstellingen en familie-
feesten. In 1966 heeft het naast-
gelegen verhuisbedrijf in Salvatori 
haar veertigjarig bestaan gevierd 
met een drukbezochte receptie. 
Ter gelegenheid van het jubileum 
heeft de drumband van de gym-
nastiekvereniging Advendo een 
muzikale bijdrage verzorgd. Sal-
vatori was in die tijd voornamelijk 
een ontmoetingscentrum voor 
bepaalde (kerkelijke) bijeenkom-
sten. Er was ook een huisartsen-
praktijk gevestigd. De huisartsen 
Hoorweg en Pietersen hadden 
volle bak tijdens het spreekuur. 
De wachtkamer was aan de kleine 
kant. Soms stond men buiten te 
wachten op zijn beurt. Dokter 
Pietersen kwam na afloop van zijn 
spreekuur met een dikke sigaar 
op naar buiten, in die tijd werd er 
nog volop gerookt. Dokter Pieter-
sen was regelmatig voorzien van 
de meest luxe personenauto. Als 
kind stonden wij te likkebaarden 
van de mooie auto. 

Maaltijden afhalen 
in de oorlog
Vanaf half 1944 was een groot 
gedeelte van de bevolking van 
West-Nederland aangewezen op de 
centrale keukens, waar men tegen 
een geringe vergoeding warm eten 
kon afhalen. De levering van gas en 
elektriciteit was gestaakt. In de oor-
log was er in Salvatori een afhaal-
punt voor de maaltijden. Dit werd 
ook wel de gaarkeuken genoemd. 
Personen die het slachtoffer dreig-
den te worden van ondervoeding 
konden, na de goedkeuring door 
de arts van de Gemeente Den Haag, 
gratis een maaltijd af komen halen 
(stamppot of erwtensoep). Als de 
gamellen waarin de maaltijden 
gebracht werden leeg naar buiten 
kwamen, stond er een groot aantal 
liefhebbers klaar om de gamellen 
nog een keer schoon te schrapen. 

Hoe verder met 
Salvatori
Als trefpunt van de Ned. Her-
vormd Kerk was het wijkgebouw 
vanaf half 2017 al buiten gebruik 
gesteld. Daarna werd het gebouw 
in gebruik genomen door de Evan-
gelische Gemeente ‘De Heere zal 
voorzien’. Sinds 2018 houdt deze 
gemeente haar vieringen aan de 
Kerketuinenweg 10, in Den Haag. 
In maart 2018 is gebouw Salvatori 
aangekocht door de huisartsen-
praktijk V&V, toen nog gevestigd 
op de Apeldoornselaan. Na een in-
grijpende verbouwing is de nieuwe 
praktijkruimte half januari 2019 in 
gebruik genomen. De begane grond 
(Nunspeetlaan 54) is in gebruik als 
huisartsenpraktijk, waarbij er ook 
nog een diëtist en fysiotherapeut 
werkzaam zijn. 

Nog een nieuwtje over 
het aangrenzend pand 
Nunspeetlaan 66/74
Het oude pand van verhuisbedrijf 
J.P. van der Geest en Zonen heeft 
in de afgelopen decennia verschil-
lende bestemmingen gehad en is 
recent gekocht door een project-
ontwikkelaar. Het plan is om er 
weer wat moois van te maken. 
Binnenkort wordt er meer bekend 
gemaakt over de toekomstige 
plannen. 

Egbert van der Geest 
zafira@kabelfoon.net

Dinsdag 6 april 2021

Wijkgebouw Salvatori aan de Nunspeetlaan
e wijk Rustenburg en Oostbroek maak-
te deel uit van de voormalige Oost-Es-
camppolder, die weer onderdeel was 

van de later opgeheven gemeente Loosduinen. 
De Oost-Escamppolder is tot in de jaren twintig 
van de twintigste eeuw gebruikt als weideland 
en tuinbouwgebied. De belangrijkste bebouwing 
bestond toentertijd uit de buitenplaats Rustenburg 
en de boerderij Oostbroek, vandaar de naam van 
de wijk. Bij een grenswijziging met Loosduinen in 
1902 werd het gebied door de gemeente Den Haag 
geannexeerd. De wijk Rustenburg en Oostbroek is 
gebouwd tussen 1925 en 1940. De inrichting van 
de wijk is beïnvloed door de architect en steden-
bouwkundige architect H.P. Berlage (1856-1934). 

D

Het veertigjarig jubileum van het naastgelegen verhuisbedrijf werd in 1966 gevierd in wijkgebouw Salvatori, met een drumband van gymnastiekvereniging Advendo

Voorbereidingen jubileum-receptie in Salvatori met conciërge Marcus de Niet

Wijkgebouw Salvatori aan de Nunspeetlaan 54, in 2020. Foto: Piet Gispen, collectie Haags Gemeentearchief

“In de oorlog was er in Salvatori een 
afhaalpunt voor de maaltijden.”
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Deze laatste uiteraard uit de gelederen 
van de vrouwelijke personeelsleden van 
KLM en Shell. Zij werden bij de presen-
tatie welkom geheten door burgemees-
ter Schokking. Het waren mooie, fraai 
uitgedoste en charmante jongedames. 
Ze hadden het er maar druk mee: dagen 
gevuld met bloemententoonstellingen, 
prijsuitreikingen en verschijnen in 
allerlei instellingen. En natuurlijk op de 
praalwagens van het Bloemencorso, een 
stoet van wel vijf kilometer lang door de 
stad, ter afsluiting van de week. Een stad 
waarin de lantarenpalen waren versierd 
met bloembakken en andere bloemver-
sieringen. Gemaakt met doorgedraaide 
bloemen van de veiling; het mocht niet 
te veel kosten allemaal! Te midden van 
al deze evenementen van Den Haag 
Bloemenweek waren er natuurlijk ook 
nog festiviteiten voor kinderen. Zoals 
‘Het Kindercorso’, op de speelweide 
van het Zuiderpark. Gedachten daaraan 

komen nu weer boven bij deze foto, die 
is gemaakt na afloop van het kindercor-
so. Mijn achternichtje Wineke Wolthuis 
logeerde dat jaar geruime tijd bij ons in 
huis. We waren een jaar of negen. Tja, en 
ik zou natuurlijk al naar het corso en de 
bijbehorende wedstrijd gaan. Ik had mijn 
fiets al versierd. Natuurlijk zouden we er 
nu samen naartoe gaan, maar de fiets van 
Wineke stond nog bij haar thuis. Er moest 
dus iets georganiseerd worden. Op naar 
de Kinderboerderij, die bracht uitkomst! 
Mijn poppenwagen werd gevuld met 
hooi. In mijn schooltuintje werden snel 
wat extra bloemen, vooral veldbloemen, 
geplukt voor op de hooiwagen en voilà, 
klaar was Kees! Mijn moeder maakte nog 
wat bloemenkransjes voor in ons haar 
en wij deden overal nog wat crêpepapier 
op, ter extra verfraaiing! Op naar het 
Zuiderpark, samen met mijn achterbuur-
jongetje Ruud Obbes, ook met zijn fiets 
en Wineke met de hooiwagen. Wachten, 

wachten, wachten, daar was de Bloemen-
koningin. Eerst een prevelementje van de 
burgemeester, dan de commissaris van de 
koningin, Klaaszes. Kennelijk had ze ook 
nog een commissaris! Het muziekkorps 
maakte nog een extra rondje en toen….ta-
tatata ‘De Bloemenkoningin’. Daar kwam 
zij langslopen, minzaam wuivend met de 
hofdames in haar kielzog. In haar gevolg 
de jury die, gewichtig met papieren 
zwaaiend, de boel kwam beoordelen met 
daarna een persfotograaf met een joekel 
van een camera. Toen de uitslag: Wineke 
won zomaar de tweede prijs. Hoera, hoe-
ra, een plastic badtas, wat een geweldige 
prijs! Lekker tactvol werd er door de jury 
nog bij verteld dat het crêpepapier ervoor 

gezorgd had dat het geen eerste prijs was 
geworden. Dat papier mocht echt niet, 
want het was immers een bloemencorso. 
Desalniettemin had ik er behoorlijk de 
pest in, zij wel een prijs en ik niet! Op 
de foto is dat ook duidelijk te zien. De 
plastic badtas is trouwens nog jarenlang 
meegegaan naar Zwembad Zuiderpark. 
In tegenstelling tot de feestelijkheden 
van Den Haag Bloemenweek, die kenne-
lijk niet het gewenste resultaat had. In 
1958 stierf de Bloemenweek een stille 
dood wegens gebrek aan subsidie van de 
Gemeente ’s-Gravenhage!

Joan Verheij
Vogelsang@zeelandnet.nl

n de jaren vijftig was het volop wederopbouw en optimis-
me voor de toekomst, ondanks de dreiging van de Koude 
Oorlog. Hierin pasten allerlei opbeurende zaken. Ook 

het evenement Den Haag Bloemenstad, dat plaatsvond van 1951 
tot 1958. Gemeentebestuur, bloemenkwekers, bloemenveilingen, 
winkeliersverenigingen, maar ook grote bedrijven als KLM en Shell 
besloten tot Den Haag Bloemenzee. Met centraal de ‘Bloemenkonin-
gin’, compleet met hofdames. 

I
De Bloemenkoningin 

Bloemenkoningin met v.l.n.r. Ruud Obbes, Wineke Wolthuis en Joan Verheij
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Karsten & Kuiper
Wat is het nou? Een traiteur, een delicatessenzaak, een restaurant, 
een eetgelegenheid, een afhaalwinkel of een speciaalzaak?

Dark kitchen?
Karsten en Kuiper? We gaan er afhalen in de Prins Hendrikstraat, op de hoek met de Van Diemenstraat.  
De naam allitereert in ieder geval lekker en nu maar hopen dat het eten net zo lekker is... 

We hebben vooraf een gesprekje met Dirk 
Karsten die de zaak in 2014 begon. En wie 
is Kuiper dan, vragen we ons af. “Haha” zegt 
Dirk, “dat is gewoon mijn vrouw”. Het hoek-
pand met de grote ramen oogt fris en modern 
met een open keuken, een glazen koeltoon-
bank (zoals bij de slager) met de gerechten, 
een kast met de wijnen en slechts één tafel 
op de bijzondere en Escher-achtige vloer. Let 
ook nog even op het fantastische logo... Het 
is met die ene tafel dus geen restaurant, het 
is misschien wel de eerste zogenaamde ‘dark 
kitchen’ in Den Haag. Het is het concept van 
de toekomst, lees je sinds kort overal. Een bij-
zonder futuristische blik van Dirk, al in 2014!

Core business
Zoals wij, Marcello en Els, zeggen dat onze 
core business is om iemand blij te maken met 
een afbeelding, zo zegt Dirk dat het zijn core 
business is om iemand blij te maken met lek-

ker (en gezond) eten. “Natuurlijk maken we 
alles zelf en zoveel mogelijk met biologische 
en lokale producten. Gezond eten, zoals thuis 
maar dan uitgebreider en op restaurantni-
veau”, volgens Dirk. Als we aan Dirk verklap-
pen dat we een stukje willen schrijven, gaat er 
van vrijwel elk gerecht een kleine portie mee 
naar huis, zodat we van alles kunnen proeven.

Spitskoolsteak!
Thuisgekomen pakken we uit en de hele tafel 
staat vol met o.a.: kippendijen in dragonsaus 
met aardappelgratin en groene groentemix, 
gehaktballetjes met parelgortrisotto van 
tomaat en groene groentemix, vegetarische 
lasagne met ricotta en spinazie met een 
romeinse salade met ingelegde groente, 
gegrilde kippendijen gemarineerd in 5 spices 
met limoenrijst, parel couscous, kleine broc-
coli, bloemkool met zwarte bonen, spitskool-
steak, melanzane, aubergine, zoete aardappel, 
Indiase daal en nog veel meer. Stuk voor stuk 
smaken alle gerechtjes top! Inderdaad net 
als thuis, maar dan veeel beter. Voor ons is 
de topper van de avond de spitskoolsteak 
die smelt op je tong. Als je een soortgelijke 
ervaring wilt als wij, met veel gerechtjes, dan 
bestel je Shared Dining (vanaf 2 personen). 
Als je ‘gewoon’ wilt eten, kies je een hoofd-
gerecht met één of twee bijgerechten. Onze 

complimenten aan Dirk en zijn team. Haal er 
eens af of laat de catering verzorgen voor je 
feest of zakelijke bijeenkomst.

Op een rijtje
Karsten & Kuiper
van Diemenstraat 132  
(hoek Prins Hendrikstraat)
070-2210344
info@karstenkuiper.nl

Afhalen of bezorgen (met de snelle e-bike)
Complete maaltijd plusminus € 13,00
Gerechten vanaf   € 7,00
Desserts vanaf   € 1,50

Jelly Fish
Jelly Fish werd in 1967 opgericht 
door Rob Niepels (zang/gitaar). 
Rob woonde in de Wapser-
veenstraat. Al snel traden toe: 
Rob van Hees (zang/bas), Hans 
Reijke (zang/gitaar/ mondhar-
monica) – ook woonachtig in de 
Wapserveenstraat – Jos Pieterse 
(gitaar) en Willem Kerkkamp 
(gitaar). Ook Willem woonde in 
de Wapserveenstraat. De band 
had geen drummer, wat voor 
een bluesband die graag wilde 
optreden natuurlijk lastig was. In 
1968 verliet Jos Pieterse de band. 
Ze hebben nooit opgetreden, 
behalve voor wat vriendinnen die 
kwamen luisteren als er geoefend 
werd in de kelder van de kaas-
boer, in de Wapserveenstraat. Het 
repertoire bestond uit nummers 
van Elmore James, John Brim 

en John Mayall, plus enkele zelf 
geschreven nummers. De band 
werd in 1968 opgeheven.

Small & Tall Blues 
Band
Vervolgens werd Small & Tall 
Blues Band opgericht, deze band 
had wisselende bezettingen, 
maar in elke bezettingen deed 
Hans Reijke mee. De band be-
reikte een redelijke bekendheid, 
vooral in Den Haag (Leyweg en 
omgeving). De hele wijk hing vol 
met posters met de naam van de 
band. Er werd ook veel opgetre-
den: op school- en examenfees-
ten, in cryptes van de toen nog 
veel aanwezige kerken en op 
sportverenigingen, zoals bij de 
toenmalige roemruchte korfbal 
vereniging Ons Eibernest. Het 
repertoire bestond uit nummers 

van vrijwel dezelfde artiesten als 
ten tijde van de Jelly Fish.

Ramblin’ Pony
en verder…
Rond 1971 ging de band lang-
zaam maar zeker over van blues 
naar pop en men besloot om 
wederom tot een naamswijziging 
over te gaan: Ramblin’ Pony was 
geboren. Mieke Bakker werd aan-
getrokken als zangeres. Optre-
dens vonden onder andere plaats 
tijdens schoolfeesten en in het 
partycircuit en jeugdhonken. Ze 
traden ook regelmatig op bij kas-
teel Oud-Wassenaar voor dans-
school Kuypers (dansleraar van 
o.a. de H.H.K.K.H.H. Prinsessen 
der Nederlanden, dat stond op 
zijn briefpapier). Ramblin’ Pony 
had ook verschillende bezettin-
gen, maar allemaal met Hans 
Reijke. In 1976 werd gefuseerd 
met de resten van de Haags/Zoe-
termeerse band Desperado, met 
musici die een verleden hadden 
in de Haagse rock-scene en het 

Duitse nachtclub-circuit. Hun 
repertoire bestond uit rock ‘n roll 
klassiekers, maar er werd ook 
country-rock gespeeld van onder 
andere de Eagles, Flying Burrito 
Brothers, Linda Ronstadt en 
Emmylou Harris. Er waren veel 
optredens in heel Zuid-Holland, 
evenals enkele memorabele con-
certen op country-festivals in Bo-
degraven en Alphen aan de Rijn. 
De eerste bezetting 
van Desperado 
had geen zange-

res, de tweede wel. Namelijk, 
Corinna van Boven. Helaas werd 
Desperado steeds rommeliger. 
Muzikanten kwamen en gingen 
en wederom werd de naam 
veranderd, nu in Harmless. Deze 
band heeft tot in 1978 bestaan. 
De laatste bezetting was voor 
het eerst zonder Hans Reijke. 
Het doek was gevallen voor de 
Wapserveenstraatblues.

Haagse Geluiden gaat over Haagse muziek, dansgelegenheden, 
muziekwinkels en platenzaken in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70.

Waarom de naam Wapserveenstraatblues? De volgende 
drie bluesbandjes hadden een binding met de Wapser-
veenstraat. Te weten: Jelly Fish, Small & Tall Blues Band en 
Ramblin’ Pony. 

Wapserveenstraatblues
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Deze laatste uiteraard uit de gelederen 
van de vrouwelijke personeelsleden van 
KLM en Shell. Zij werden bij de presen-
tatie welkom geheten door burgemees-
ter Schokking. Het waren mooie, fraai 
uitgedoste en charmante jongedames. 
Ze hadden het er maar druk mee: dagen 
gevuld met bloemententoonstellingen, 
prijsuitreikingen en verschijnen in 
allerlei instellingen. En natuurlijk op de 
praalwagens van het Bloemencorso, een 
stoet van wel vijf kilometer lang door de 
stad, ter afsluiting van de week. Een stad 
waarin de lantarenpalen waren versierd 
met bloembakken en andere bloemver-
sieringen. Gemaakt met doorgedraaide 
bloemen van de veiling; het mocht niet 
te veel kosten allemaal! Te midden van 
al deze evenementen van Den Haag 
Bloemenweek waren er natuurlijk ook 
nog festiviteiten voor kinderen. Zoals 
‘Het Kindercorso’, op de speelweide 
van het Zuiderpark. Gedachten daaraan 

komen nu weer boven bij deze foto, die 
is gemaakt na afloop van het kindercor-
so. Mijn achternichtje Wineke Wolthuis 
logeerde dat jaar geruime tijd bij ons in 
huis. We waren een jaar of negen. Tja, en 
ik zou natuurlijk al naar het corso en de 
bijbehorende wedstrijd gaan. Ik had mijn 
fiets al versierd. Natuurlijk zouden we er 
nu samen naartoe gaan, maar de fiets van 
Wineke stond nog bij haar thuis. Er moest 
dus iets georganiseerd worden. Op naar 
de Kinderboerderij, die bracht uitkomst! 
Mijn poppenwagen werd gevuld met 
hooi. In mijn schooltuintje werden snel 
wat extra bloemen, vooral veldbloemen, 
geplukt voor op de hooiwagen en voilà, 
klaar was Kees! Mijn moeder maakte nog 
wat bloemenkransjes voor in ons haar 
en wij deden overal nog wat crêpepapier 
op, ter extra verfraaiing! Op naar het 
Zuiderpark, samen met mijn achterbuur-
jongetje Ruud Obbes, ook met zijn fiets 
en Wineke met de hooiwagen. Wachten, 

wachten, wachten, daar was de Bloemen-
koningin. Eerst een prevelementje van de 
burgemeester, dan de commissaris van de 
koningin, Klaaszes. Kennelijk had ze ook 
nog een commissaris! Het muziekkorps 
maakte nog een extra rondje en toen….ta-
tatata ‘De Bloemenkoningin’. Daar kwam 
zij langslopen, minzaam wuivend met de 
hofdames in haar kielzog. In haar gevolg 
de jury die, gewichtig met papieren 
zwaaiend, de boel kwam beoordelen met 
daarna een persfotograaf met een joekel 
van een camera. Toen de uitslag: Wineke 
won zomaar de tweede prijs. Hoera, hoe-
ra, een plastic badtas, wat een geweldige 
prijs! Lekker tactvol werd er door de jury 
nog bij verteld dat het crêpepapier ervoor 

gezorgd had dat het geen eerste prijs was 
geworden. Dat papier mocht echt niet, 
want het was immers een bloemencorso. 
Desalniettemin had ik er behoorlijk de 
pest in, zij wel een prijs en ik niet! Op 
de foto is dat ook duidelijk te zien. De 
plastic badtas is trouwens nog jarenlang 
meegegaan naar Zwembad Zuiderpark. 
In tegenstelling tot de feestelijkheden 
van Den Haag Bloemenweek, die kenne-
lijk niet het gewenste resultaat had. In 
1958 stierf de Bloemenweek een stille 
dood wegens gebrek aan subsidie van de 
Gemeente ’s-Gravenhage!

Joan Verheij
Vogelsang@zeelandnet.nl

n de jaren vijftig was het volop wederopbouw en optimis-
me voor de toekomst, ondanks de dreiging van de Koude 
Oorlog. Hierin pasten allerlei opbeurende zaken. Ook 

het evenement Den Haag Bloemenstad, dat plaatsvond van 1951 
tot 1958. Gemeentebestuur, bloemenkwekers, bloemenveilingen, 
winkeliersverenigingen, maar ook grote bedrijven als KLM en Shell 
besloten tot Den Haag Bloemenzee. Met centraal de ‘Bloemenkonin-
gin’, compleet met hofdames. 

I
De Bloemenkoningin 

Bloemenkoningin met v.l.n.r. Ruud Obbes, Wineke Wolthuis en Joan Verheij
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Karsten & Kuiper
Wat is het nou? Een traiteur, een delicatessenzaak, een restaurant, 
een eetgelegenheid, een afhaalwinkel of een speciaalzaak?

Dark kitchen?
Karsten en Kuiper? We gaan er afhalen in de Prins Hendrikstraat, op de hoek met de Van Diemenstraat.  
De naam allitereert in ieder geval lekker en nu maar hopen dat het eten net zo lekker is... 

We hebben vooraf een gesprekje met Dirk 
Karsten die de zaak in 2014 begon. En wie 
is Kuiper dan, vragen we ons af. “Haha” zegt 
Dirk, “dat is gewoon mijn vrouw”. Het hoek-
pand met de grote ramen oogt fris en modern 
met een open keuken, een glazen koeltoon-
bank (zoals bij de slager) met de gerechten, 
een kast met de wijnen en slechts één tafel 
op de bijzondere en Escher-achtige vloer. Let 
ook nog even op het fantastische logo... Het 
is met die ene tafel dus geen restaurant, het 
is misschien wel de eerste zogenaamde ‘dark 
kitchen’ in Den Haag. Het is het concept van 
de toekomst, lees je sinds kort overal. Een bij-
zonder futuristische blik van Dirk, al in 2014!

Core business
Zoals wij, Marcello en Els, zeggen dat onze 
core business is om iemand blij te maken met 
een afbeelding, zo zegt Dirk dat het zijn core 
business is om iemand blij te maken met lek-

ker (en gezond) eten. “Natuurlijk maken we 
alles zelf en zoveel mogelijk met biologische 
en lokale producten. Gezond eten, zoals thuis 
maar dan uitgebreider en op restaurantni-
veau”, volgens Dirk. Als we aan Dirk verklap-
pen dat we een stukje willen schrijven, gaat er 
van vrijwel elk gerecht een kleine portie mee 
naar huis, zodat we van alles kunnen proeven.

Spitskoolsteak!
Thuisgekomen pakken we uit en de hele tafel 
staat vol met o.a.: kippendijen in dragonsaus 
met aardappelgratin en groene groentemix, 
gehaktballetjes met parelgortrisotto van 
tomaat en groene groentemix, vegetarische 
lasagne met ricotta en spinazie met een 
romeinse salade met ingelegde groente, 
gegrilde kippendijen gemarineerd in 5 spices 
met limoenrijst, parel couscous, kleine broc-
coli, bloemkool met zwarte bonen, spitskool-
steak, melanzane, aubergine, zoete aardappel, 
Indiase daal en nog veel meer. Stuk voor stuk 
smaken alle gerechtjes top! Inderdaad net 
als thuis, maar dan veeel beter. Voor ons is 
de topper van de avond de spitskoolsteak 
die smelt op je tong. Als je een soortgelijke 
ervaring wilt als wij, met veel gerechtjes, dan 
bestel je Shared Dining (vanaf 2 personen). 
Als je ‘gewoon’ wilt eten, kies je een hoofd-
gerecht met één of twee bijgerechten. Onze 

complimenten aan Dirk en zijn team. Haal er 
eens af of laat de catering verzorgen voor je 
feest of zakelijke bijeenkomst.

Op een rijtje
Karsten & Kuiper
van Diemenstraat 132  
(hoek Prins Hendrikstraat)
070-2210344
info@karstenkuiper.nl

Afhalen of bezorgen (met de snelle e-bike)
Complete maaltijd plusminus € 13,00
Gerechten vanaf   € 7,00
Desserts vanaf   € 1,50

Jelly Fish
Jelly Fish werd in 1967 opgericht 
door Rob Niepels (zang/gitaar). 
Rob woonde in de Wapser-
veenstraat. Al snel traden toe: 
Rob van Hees (zang/bas), Hans 
Reijke (zang/gitaar/ mondhar-
monica) – ook woonachtig in de 
Wapserveenstraat – Jos Pieterse 
(gitaar) en Willem Kerkkamp 
(gitaar). Ook Willem woonde in 
de Wapserveenstraat. De band 
had geen drummer, wat voor 
een bluesband die graag wilde 
optreden natuurlijk lastig was. In 
1968 verliet Jos Pieterse de band. 
Ze hebben nooit opgetreden, 
behalve voor wat vriendinnen die 
kwamen luisteren als er geoefend 
werd in de kelder van de kaas-
boer, in de Wapserveenstraat. Het 
repertoire bestond uit nummers 
van Elmore James, John Brim 

en John Mayall, plus enkele zelf 
geschreven nummers. De band 
werd in 1968 opgeheven.

Small & Tall Blues 
Band
Vervolgens werd Small & Tall 
Blues Band opgericht, deze band 
had wisselende bezettingen, 
maar in elke bezettingen deed 
Hans Reijke mee. De band be-
reikte een redelijke bekendheid, 
vooral in Den Haag (Leyweg en 
omgeving). De hele wijk hing vol 
met posters met de naam van de 
band. Er werd ook veel opgetre-
den: op school- en examenfees-
ten, in cryptes van de toen nog 
veel aanwezige kerken en op 
sportverenigingen, zoals bij de 
toenmalige roemruchte korfbal 
vereniging Ons Eibernest. Het 
repertoire bestond uit nummers 

van vrijwel dezelfde artiesten als 
ten tijde van de Jelly Fish.

Ramblin’ Pony
en verder…
Rond 1971 ging de band lang-
zaam maar zeker over van blues 
naar pop en men besloot om 
wederom tot een naamswijziging 
over te gaan: Ramblin’ Pony was 
geboren. Mieke Bakker werd aan-
getrokken als zangeres. Optre-
dens vonden onder andere plaats 
tijdens schoolfeesten en in het 
partycircuit en jeugdhonken. Ze 
traden ook regelmatig op bij kas-
teel Oud-Wassenaar voor dans-
school Kuypers (dansleraar van 
o.a. de H.H.K.K.H.H. Prinsessen 
der Nederlanden, dat stond op 
zijn briefpapier). Ramblin’ Pony 
had ook verschillende bezettin-
gen, maar allemaal met Hans 
Reijke. In 1976 werd gefuseerd 
met de resten van de Haags/Zoe-
termeerse band Desperado, met 
musici die een verleden hadden 
in de Haagse rock-scene en het 

Duitse nachtclub-circuit. Hun 
repertoire bestond uit rock ‘n roll 
klassiekers, maar er werd ook 
country-rock gespeeld van onder 
andere de Eagles, Flying Burrito 
Brothers, Linda Ronstadt en 
Emmylou Harris. Er waren veel 
optredens in heel Zuid-Holland, 
evenals enkele memorabele con-
certen op country-festivals in Bo-
degraven en Alphen aan de Rijn. 
De eerste bezetting 
van Desperado 
had geen zange-

res, de tweede wel. Namelijk, 
Corinna van Boven. Helaas werd 
Desperado steeds rommeliger. 
Muzikanten kwamen en gingen 
en wederom werd de naam 
veranderd, nu in Harmless. Deze 
band heeft tot in 1978 bestaan. 
De laatste bezetting was voor 
het eerst zonder Hans Reijke. 
Het doek was gevallen voor de 
Wapserveenstraatblues.

Haagse Geluiden gaat over Haagse muziek, dansgelegenheden, 
muziekwinkels en platenzaken in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70.

Waarom de naam Wapserveenstraatblues? De volgende 
drie bluesbandjes hadden een binding met de Wapser-
veenstraat. Te weten: Jelly Fish, Small & Tall Blues Band en 
Ramblin’ Pony. 

Wapserveenstraatblues
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hangen. De echt hele goede, 
zoals de Tielman Brothers en 
de Crazy Rockers (en er waren 
er nog een paar zoals The 
Black Dynamites, Travel Five, 
Black Magic, Eastern Aces, The 
Twangies, The Javalins, Oety 
and his Real Rockers en nog 
vele andere), hebben hun klasse 
in Duitsland ontwikkeld bij het 
spelen in nachtclubs voor de 
Amerikanen en Engelsen.”  Leon 

organiseerde de eerste Rock & 
Roll Revival samen met Jan Hes-
seling, Eddy Chatelin en Robby 
Latuperissa, maar hij nam zelf 
het financiële risico. Dat was de 
reden waarom hij de Stichting 
IndoRock oprichtte, om het 
allemaal boekhoudkundig meer 
verantwoord te laten verlopen. 
Een stichting, die nog steeds 
formeel bestaat, maar inmiddels 
een slapend bestaan leidt. Rock 
& Roll Revival in Houtrust was 
een eenmalig hoogtepunt; Leon 
vond het te veel om zoiets nog 
eens te organiseren en concen-

treerde zich op de website en de 
bibliotheek. Ook verzorgde hij 
optredens in kleiner verband, 
zoals ‘Van IndoRock tot Neder-
pop’ in het Congresgebouw en 
een avondje in de Houtrustro-
tonde, waar, zowel de eerste 
als de tweede keer, vijfhonderd 
man op af kwam en dat zestien 
jaar een succes bleef. Ook in 
kleiner verband (onder meer op 
de beroemde rolschaatsbaan in 
het Zuiderpark) werden door 
de stichting van Leon avonden 
georganiseerd en werd mede-
werking verleend aan films, 

documentaires en boeken. Zoals 
dus de film Rocking Ramona 
en een boek, van schrijfster 
Lutgard Mutsaers. Ook werkte 
hij mee aan een documentaire, 
die als basis zal dienen voor een 
symposium over de IndoRock. 

Herinneringen aan een 
onvergetelijke tijd
In 2007 stopte Leon Donnars 
definitief met zijn organisato-
rische activiteiten. Hij zit niet 
stil, beheert zijn documentatie 
en praat over IndoRock als 
ernaar gevraagd wordt. Oh ja, 
hij ging nog mee “met de boys” 
toen die “teruggingen in de 
geschiedenis” en onder meer 
weer aan Hanau en de Duitse 
nachtclubs roken. Met de Crazy 
Rockers ging Leon dus terug 
naar Duitsland, toen ze even het 
gevoel van toen weer wilden 
ervaren. Het werd een onverge-
telijk avontuur, waarin muzikale 
en amoureuze herinneringen 
van de bandleden om voorrang 
vochten.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl 

Leon vertelt: “Mijn zuster was 
verliefd op Leen Solleveld, de 
broer van Piet Solleveld, die 
toen – ik praat over 1959 – in 
de Crazy Rockers speelde. 
Samen met Henny Aschman, 
Sydney Rampersad en Woody 
Brunings. Mijn vader, moeder 
en oudste zus gingen naar La 
Gaîte, waar de Crazy Roc-
kers regelmatig optraden. Ik 
mocht een keer mee en ik kan 
je verzekeren, voor mij als 
dertien, veertienjarige was het 
een openbaring. Je ziet ineens 
een rock & roll-bandje spelen, 
dat had ik nog nooit gezien. Ik 
ging ook regelmatig met Piet 
Solleveld mee naar La Gaîte, hij 
woonde in de Gerard Dous-
traat, en daar kwam ik graag 

kijken en luisteren naar de 
repetities. Ze speelden er tussen 
de schuifdeuren. Toen ik wat 
ouder was, (een jaar of vijftien) 
en al werkte, ging ik alleen 
naar La Gaîte, maar toen waren 
de Crazy Rockers daar ineens 
verdwenen. Ze hadden een wat 
andere bezetting en bleken 
verhuisd te zijn naar l’Etoile, op 
de hoek van de Casuariestraat 
en de Houtstraat. Ik ben daar 
een keer met mijn kameraden 
geweest, maar voor dat milieu 
waren wij niet de juiste jongens; 
het zat daar vol met van die 
‘flaneerdames’. Voor ons waren 
dat ‘oude vrouwen’ van een jaar 
of 26/27. Als jongen van zestien 
jaar, kijk je daar toch niet naar? 
Ik vond daar niks aan. Je ging 

liever naar tenten waar je 
kameraden zag of met je ka-
meraden terecht kon. Rond 
het Plein had je veel straten 
met dure nachtclubs, waar 
wel veel bandjes speelden, 
maar jongens uit mijn 
buurt voelden zich daar 
niet thuis. Overigens heb ik 
Greet in La Gaîte ontmoet! 
Veel mensen hebben het 
over Scheveningen als 
centrum van de IndoRock, 
maar dat is niet juist. Dat 
is pas begonnen na 1962, 
daarvoor speelden in 
Scheveningen vooral veel 
Italiaanse bandjes. Daarin 
speelden ook wel Indo’s 
zoals Loekie Burgemeest-
re en Harrie Bredow. Toen 
ik voor het eerst ging dan-
sen – ik was wel niet zo’n 
danser – ging ik dansen 
in het oude Circustheater, 
in de foyer. Ik kon mij 
niet zoveel veroorloven 
wat betreft het uitgaan, 
want ik was loodgieter 
en verdiende meer aan 
het ouwe lood dat we 
van de baas mochten 
houden, dan aan salaris. 
Ik moest toch de helft 
van alles aan mijn moe-
der afgeven, maar wat 

ik dan extra verdiende, mocht 
ik houden. En voor pak ‘m beet 
dertig gulden kon je in die tijd 
nog net wel lekker uitgaan.”

IndoRock op de radio
Halverwege de jaren zestig 
gingen de IndoRock-bands naar 
Duitsland, waar het barstte 
van de liefhebbende kijkers en 
luisteraars. Veelal naar leger-
plaatsen waar Amerikaanse en/
of Engelse militairen gelegerd 
waren. Er werd door bands als 
de Tielman Brothers, The Crazy 
Rockers, Black Eyes, Eastern 
Aces, Black Dynamites en the 
Black Magic behoorlijk veel geld 
verdiend. Daarna werd het in 
Nederland een beetje stil rond 
de IndoRock. Leon Donnars was 
inmiddels bij Radio Centraal en 
wat later bij de Zoba Ziekenom-
roep terecht gekomen. De vraag 
‘wil jij geen radioprogramma 
maken?’ was snel met ‘ja’ be-
antwoord. “Bij Zoba (ziekenom-
roep band amateurs) was het 
veel James Last, maar bij Radio 
Centraal had ik een programma, 
dat ‘La Gaîte-rock’ heette en 
daar draaide ik natuurlijk ook 
veel IndoRock muziek”, aldus 
Leon, die in de loop van de 
tientallen jaren een indrukwek-
kende bibliotheek aan muziek 
heeft opgebouwd en beschikt 
over talloze opnamen van alle 
mogelijk IndoRock bands. Met 
zijn kennis van deze muziek-
soort kon hij bijdragen leveren 
aan documentaires en films. 
Zoals Rocking Ramona, de film 
en het boek, beide uitgekomen 
in 1989. Hij is de expert gewor-
den die als eerste geraadpleegd 
wordt, zodra er iets gepubli-
ceerd wordt over dit tijdperk.

Indo-Rock Revival
Maar terwijl hij voor de radio 
en de ziekenomroep zijn pro-
gramma’s maakte, verdween 
de IndoRock in Nederland 
rond 1964/65 een beetje naar 
de achtergrond. Het tijdperk 
van de Beatles en de Rolling 

Stones, maar ook van de Haagse 
Q65 diende zich aan. Totdat in 
Den Haag de BeatNach werd 
georganiseerd, die zeer succes-
vol was. En terwijl het contact 
met de New Crazy Rockers 
(vooral met Eddy Chatelin en 
Woody Brunings) nog steeds 
bestond, kwam er het idee om 
in navolging van de BeatNach 
een Rock & Roll-revival te 
organiseren met als kern de 

IndoRock. Na hard werken en 
contacten leggen, was er op 30 
mei 1981 de ‘IndoRock Revival’. 
In een met 6.000 man uitver-
kochte Houtrusthal. Door Leon 
met veel hulp van ‘oude’ Indo-
Rockers (veel vergaderingen in 
zijn huis, toen op de Nunspeet-
laan) georganiseerd. “Ach”, legt 
Leon uit, “heel veel bandjes 
noemden zich IndoRock-bands, 
maar zijn in Nederland blijven 

Dinsdag 6 april 2021 Dinsdag 6 april 2021

Leon Donnars (midden) met naast zich Eddy en Robby

Leon als presentator bij de piratenzender in 1974Affiche Rock & Roll Revival

Affiche Rock & Roll Revival

Eddy Chatelin, Woody Brunings, Harry Berg, Pim Veeren en zittend Sydney Rampersad (oprichter Crazy Rockers)

ie iets wil schrijven over de IndoRock, komt onvermijdelijk terecht bij 
Leon Donnars. Deze ras-Hagenees, geboren en getogen in de Schil-
derswijk, woont overigens al vijftien jaar met zijn Greet in Nootdorp. 

Ik was een jaar of zeven terug al eens bij hem op bezoek, toen ik over de Tiel-
man Brothers wilde schrijven en later over the Crazy Rockers, waarvoor hij mij 
overigens verwees naar Woody Brunings, de in Sneek woonachtige leadzanger/
gitarist van de nog immer actieve Crazy Rockers. Wie is deze Leon Donnars? De 
‘godfather’ van de IndoRock, die zelf geen noot gitaar speelt en ook niet echt kan 
zingen, maar wel alles afweet van het rocktijdperk dat deze naam mee kreeg. Hoe 
is dat zo gekomen? 

W
Leon Donnars, een encyclopedie met een stem

Waar komt de naam IndoRock eigenlijk vandaan? 
Een enkele insider beweert, dat de naam staat voor een 
hele specifieke slagtechniek, die uitgevonden zou zijn 
door Andy Tielman. Zoals Harry Berg (oud-speler van 
The Crazy Rockers). Een ander beweert dat het voor-
komt uit het feit dat vooral Indo’s de samenstelling van 
deze rockbands bepalen. Leo stelt dat het wellicht toe-
vallig is dat de meeste IndoRock bands uit vier gitaris-
ten bestaan, terwijl de meeste rockbands er slechts drie 
hebben. “Maar”, stelt Leon overtuigd vast, “ik houd het 
erop, dat het gewoon een verzamelnaam is, zoals Piet 
Muys en Peter Riethof (twee andere IndoRock experts) 
ook beweren. Die verzamelnaam ontstond tijdens de 
omvangrijke uitgifte van singles van IndoRock bandjes.”

De Crazy Rockers - Harry Berg, Pim Veeren, Eddy Chatelin, Woody Brunings en Boy Brostowski
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hangen. De echt hele goede, 
zoals de Tielman Brothers en 
de Crazy Rockers (en er waren 
er nog een paar zoals The 
Black Dynamites, Travel Five, 
Black Magic, Eastern Aces, The 
Twangies, The Javalins, Oety 
and his Real Rockers en nog 
vele andere), hebben hun klasse 
in Duitsland ontwikkeld bij het 
spelen in nachtclubs voor de 
Amerikanen en Engelsen.”  Leon 

organiseerde de eerste Rock & 
Roll Revival samen met Jan Hes-
seling, Eddy Chatelin en Robby 
Latuperissa, maar hij nam zelf 
het financiële risico. Dat was de 
reden waarom hij de Stichting 
IndoRock oprichtte, om het 
allemaal boekhoudkundig meer 
verantwoord te laten verlopen. 
Een stichting, die nog steeds 
formeel bestaat, maar inmiddels 
een slapend bestaan leidt. Rock 
& Roll Revival in Houtrust was 
een eenmalig hoogtepunt; Leon 
vond het te veel om zoiets nog 
eens te organiseren en concen-

treerde zich op de website en de 
bibliotheek. Ook verzorgde hij 
optredens in kleiner verband, 
zoals ‘Van IndoRock tot Neder-
pop’ in het Congresgebouw en 
een avondje in de Houtrustro-
tonde, waar, zowel de eerste 
als de tweede keer, vijfhonderd 
man op af kwam en dat zestien 
jaar een succes bleef. Ook in 
kleiner verband (onder meer op 
de beroemde rolschaatsbaan in 
het Zuiderpark) werden door 
de stichting van Leon avonden 
georganiseerd en werd mede-
werking verleend aan films, 

documentaires en boeken. Zoals 
dus de film Rocking Ramona 
en een boek, van schrijfster 
Lutgard Mutsaers. Ook werkte 
hij mee aan een documentaire, 
die als basis zal dienen voor een 
symposium over de IndoRock. 

Herinneringen aan een 
onvergetelijke tijd
In 2007 stopte Leon Donnars 
definitief met zijn organisato-
rische activiteiten. Hij zit niet 
stil, beheert zijn documentatie 
en praat over IndoRock als 
ernaar gevraagd wordt. Oh ja, 
hij ging nog mee “met de boys” 
toen die “teruggingen in de 
geschiedenis” en onder meer 
weer aan Hanau en de Duitse 
nachtclubs roken. Met de Crazy 
Rockers ging Leon dus terug 
naar Duitsland, toen ze even het 
gevoel van toen weer wilden 
ervaren. Het werd een onverge-
telijk avontuur, waarin muzikale 
en amoureuze herinneringen 
van de bandleden om voorrang 
vochten.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl 

Leon vertelt: “Mijn zuster was 
verliefd op Leen Solleveld, de 
broer van Piet Solleveld, die 
toen – ik praat over 1959 – in 
de Crazy Rockers speelde. 
Samen met Henny Aschman, 
Sydney Rampersad en Woody 
Brunings. Mijn vader, moeder 
en oudste zus gingen naar La 
Gaîte, waar de Crazy Roc-
kers regelmatig optraden. Ik 
mocht een keer mee en ik kan 
je verzekeren, voor mij als 
dertien, veertienjarige was het 
een openbaring. Je ziet ineens 
een rock & roll-bandje spelen, 
dat had ik nog nooit gezien. Ik 
ging ook regelmatig met Piet 
Solleveld mee naar La Gaîte, hij 
woonde in de Gerard Dous-
traat, en daar kwam ik graag 

kijken en luisteren naar de 
repetities. Ze speelden er tussen 
de schuifdeuren. Toen ik wat 
ouder was, (een jaar of vijftien) 
en al werkte, ging ik alleen 
naar La Gaîte, maar toen waren 
de Crazy Rockers daar ineens 
verdwenen. Ze hadden een wat 
andere bezetting en bleken 
verhuisd te zijn naar l’Etoile, op 
de hoek van de Casuariestraat 
en de Houtstraat. Ik ben daar 
een keer met mijn kameraden 
geweest, maar voor dat milieu 
waren wij niet de juiste jongens; 
het zat daar vol met van die 
‘flaneerdames’. Voor ons waren 
dat ‘oude vrouwen’ van een jaar 
of 26/27. Als jongen van zestien 
jaar, kijk je daar toch niet naar? 
Ik vond daar niks aan. Je ging 

liever naar tenten waar je 
kameraden zag of met je ka-
meraden terecht kon. Rond 
het Plein had je veel straten 
met dure nachtclubs, waar 
wel veel bandjes speelden, 
maar jongens uit mijn 
buurt voelden zich daar 
niet thuis. Overigens heb ik 
Greet in La Gaîte ontmoet! 
Veel mensen hebben het 
over Scheveningen als 
centrum van de IndoRock, 
maar dat is niet juist. Dat 
is pas begonnen na 1962, 
daarvoor speelden in 
Scheveningen vooral veel 
Italiaanse bandjes. Daarin 
speelden ook wel Indo’s 
zoals Loekie Burgemeest-
re en Harrie Bredow. Toen 
ik voor het eerst ging dan-
sen – ik was wel niet zo’n 
danser – ging ik dansen 
in het oude Circustheater, 
in de foyer. Ik kon mij 
niet zoveel veroorloven 
wat betreft het uitgaan, 
want ik was loodgieter 
en verdiende meer aan 
het ouwe lood dat we 
van de baas mochten 
houden, dan aan salaris. 
Ik moest toch de helft 
van alles aan mijn moe-
der afgeven, maar wat 

ik dan extra verdiende, mocht 
ik houden. En voor pak ‘m beet 
dertig gulden kon je in die tijd 
nog net wel lekker uitgaan.”

IndoRock op de radio
Halverwege de jaren zestig 
gingen de IndoRock-bands naar 
Duitsland, waar het barstte 
van de liefhebbende kijkers en 
luisteraars. Veelal naar leger-
plaatsen waar Amerikaanse en/
of Engelse militairen gelegerd 
waren. Er werd door bands als 
de Tielman Brothers, The Crazy 
Rockers, Black Eyes, Eastern 
Aces, Black Dynamites en the 
Black Magic behoorlijk veel geld 
verdiend. Daarna werd het in 
Nederland een beetje stil rond 
de IndoRock. Leon Donnars was 
inmiddels bij Radio Centraal en 
wat later bij de Zoba Ziekenom-
roep terecht gekomen. De vraag 
‘wil jij geen radioprogramma 
maken?’ was snel met ‘ja’ be-
antwoord. “Bij Zoba (ziekenom-
roep band amateurs) was het 
veel James Last, maar bij Radio 
Centraal had ik een programma, 
dat ‘La Gaîte-rock’ heette en 
daar draaide ik natuurlijk ook 
veel IndoRock muziek”, aldus 
Leon, die in de loop van de 
tientallen jaren een indrukwek-
kende bibliotheek aan muziek 
heeft opgebouwd en beschikt 
over talloze opnamen van alle 
mogelijk IndoRock bands. Met 
zijn kennis van deze muziek-
soort kon hij bijdragen leveren 
aan documentaires en films. 
Zoals Rocking Ramona, de film 
en het boek, beide uitgekomen 
in 1989. Hij is de expert gewor-
den die als eerste geraadpleegd 
wordt, zodra er iets gepubli-
ceerd wordt over dit tijdperk.

Indo-Rock Revival
Maar terwijl hij voor de radio 
en de ziekenomroep zijn pro-
gramma’s maakte, verdween 
de IndoRock in Nederland 
rond 1964/65 een beetje naar 
de achtergrond. Het tijdperk 
van de Beatles en de Rolling 

Stones, maar ook van de Haagse 
Q65 diende zich aan. Totdat in 
Den Haag de BeatNach werd 
georganiseerd, die zeer succes-
vol was. En terwijl het contact 
met de New Crazy Rockers 
(vooral met Eddy Chatelin en 
Woody Brunings) nog steeds 
bestond, kwam er het idee om 
in navolging van de BeatNach 
een Rock & Roll-revival te 
organiseren met als kern de 

IndoRock. Na hard werken en 
contacten leggen, was er op 30 
mei 1981 de ‘IndoRock Revival’. 
In een met 6.000 man uitver-
kochte Houtrusthal. Door Leon 
met veel hulp van ‘oude’ Indo-
Rockers (veel vergaderingen in 
zijn huis, toen op de Nunspeet-
laan) georganiseerd. “Ach”, legt 
Leon uit, “heel veel bandjes 
noemden zich IndoRock-bands, 
maar zijn in Nederland blijven 

Dinsdag 6 april 2021 Dinsdag 6 april 2021

Leon Donnars (midden) met naast zich Eddy en Robby

Leon als presentator bij de piratenzender in 1974Affiche Rock & Roll Revival

Affiche Rock & Roll Revival

Eddy Chatelin, Woody Brunings, Harry Berg, Pim Veeren en zittend Sydney Rampersad (oprichter Crazy Rockers)

ie iets wil schrijven over de IndoRock, komt onvermijdelijk terecht bij 
Leon Donnars. Deze ras-Hagenees, geboren en getogen in de Schil-
derswijk, woont overigens al vijftien jaar met zijn Greet in Nootdorp. 

Ik was een jaar of zeven terug al eens bij hem op bezoek, toen ik over de Tiel-
man Brothers wilde schrijven en later over the Crazy Rockers, waarvoor hij mij 
overigens verwees naar Woody Brunings, de in Sneek woonachtige leadzanger/
gitarist van de nog immer actieve Crazy Rockers. Wie is deze Leon Donnars? De 
‘godfather’ van de IndoRock, die zelf geen noot gitaar speelt en ook niet echt kan 
zingen, maar wel alles afweet van het rocktijdperk dat deze naam mee kreeg. Hoe 
is dat zo gekomen? 

W
Leon Donnars, een encyclopedie met een stem

Waar komt de naam IndoRock eigenlijk vandaan? 
Een enkele insider beweert, dat de naam staat voor een 
hele specifieke slagtechniek, die uitgevonden zou zijn 
door Andy Tielman. Zoals Harry Berg (oud-speler van 
The Crazy Rockers). Een ander beweert dat het voor-
komt uit het feit dat vooral Indo’s de samenstelling van 
deze rockbands bepalen. Leo stelt dat het wellicht toe-
vallig is dat de meeste IndoRock bands uit vier gitaris-
ten bestaan, terwijl de meeste rockbands er slechts drie 
hebben. “Maar”, stelt Leon overtuigd vast, “ik houd het 
erop, dat het gewoon een verzamelnaam is, zoals Piet 
Muys en Peter Riethof (twee andere IndoRock experts) 
ook beweren. Die verzamelnaam ontstond tijdens de 
omvangrijke uitgifte van singles van IndoRock bandjes.”

De Crazy Rockers - Harry Berg, Pim Veeren, Eddy Chatelin, Woody Brunings en Boy Brostowski
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Ik op de uitkijk of de inspectrice er niet aan 
kwam. Mijn oudere zus had een filiaal op de 
Hoefkade en belde mij als ze was geweest en 
hoe haar pet stond. Het smalle gedeelte was 
gezellig. De Salamander, Jamin, Smeele, van 
Alkemade de visboer, de slager (er waren 
er twee). Je was jong dus er werd heel wat 
geflirt. Als de inspectrice er niet met een 
kwartier was, dan was ze doorgereden naar 
Rotterdam. Daar stonden onze fabriek en 
hoofdkantoor. Ze kwam dikwijls met meneer 
Karel, volgens mij vonden ze elkaar wel leuk. 
Verder was er Wil Meester, een vrolijke meid 

met een wipneus en mooie blauwe ogen. Ze 
woonde op de Goeverneurlaan, hoek Van 
Zeggelenlaan. Haar moeder deed aan seances 
en daar was ik wel nieuwsgierig naar, maar 
ben er nooit naar toe geweest. Ook was er Ria 
Bonnet, die was heel slank en had rossig haar. 
Ze woonde bij de Paul Krugerlaan ik meen 
de Kritsingerstraat. Als ze wel eens in moest 
vallen in een ander filiaal en ze had daar geen 
trek in, kon ze zich laten flauwvallen. We heb-
ben leuk samengewerkt. Ik ben inmiddels 81 
jaar. Alie was wel ouder dan ik. Wil en Ria wa-
ren jonger. Het zou leuk zijn om wat te horen 
en elkaar een keer te spreken. Ik woon al 42 
jaar in Geldermalsen. Ik kom nog regelmatig 
in Den Haag en heb er nog familie wonen. Na 
afloop ga ik altijd even naar de boulevard om 
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Ik op de uitkijk of de inspectrice er niet aan 
kwam. Mijn oudere zus had een filiaal op de 
Hoefkade en belde mij als ze was geweest en 
hoe haar pet stond. Het smalle gedeelte was 
gezellig. De Salamander, Jamin, Smeele, van 
Alkemade de visboer, de slager (er waren 
er twee). Je was jong dus er werd heel wat 
geflirt. Als de inspectrice er niet met een 
kwartier was, dan was ze doorgereden naar 
Rotterdam. Daar stonden onze fabriek en 
hoofdkantoor. Ze kwam dikwijls met meneer 
Karel, volgens mij vonden ze elkaar wel leuk. 
Verder was er Wil Meester, een vrolijke meid 

met een wipneus en mooie blauwe ogen. Ze 
woonde op de Goeverneurlaan, hoek Van 
Zeggelenlaan. Haar moeder deed aan seances 
en daar was ik wel nieuwsgierig naar, maar 
ben er nooit naar toe geweest. Ook was er Ria 
Bonnet, die was heel slank en had rossig haar. 
Ze woonde bij de Paul Krugerlaan ik meen 
de Kritsingerstraat. Als ze wel eens in moest 
vallen in een ander filiaal en ze had daar geen 
trek in, kon ze zich laten flauwvallen. We heb-
ben leuk samengewerkt. Ik ben inmiddels 81 
jaar. Alie was wel ouder dan ik. Wil en Ria wa-
ren jonger. Het zou leuk zijn om wat te horen 
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt 
autojournalist John Vroom weer even in een 
auto die vroeger door Den Haag reed.
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In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog  
onlosmakelijk 
met elkaar 
verbonden in 
promotie- en 
reclame-uitingen 
en geven nu een 
nostalgische blik 
op het tijdsbeeld 
van toen. 

Beauties of the Sixties (47) John Vroom (autojournalist)

Dat was hetzelfde jaar dat Do-
menico Modugno zijn hit Vola-
re, nel blu dipinto di blu scoor-
de, dat vrij vertaald betekent: 
‘vliegen in het blauw geverfde 
blauw’, maar dat terzijde. 

Prachtig die eenvoudige 
strakke lijnen van die voor-
kant. Slanke brede grille, twee 
koplampen, twee knipperlich-
ten, fors logo en een smalle 
luchthapper op de motorkap. 
Vanaf de zijkant gezien simpele 
strakke lijnen, maar met geraf-
fineerde details, zoals het ge-
stileerde knipperlicht, de met 
chroom omlijste raampartij, 
de doorlopende chroomstrip 
naar de achterkant en de iets 
doorlopende dakpartij over de 
achterruit. Tel daar bij op een 
subliem gevormde achterkant 
met elegante vinnen zonder 
enige verdere opsmuk, met een 
kloeke chromen bumper. Onder 

de motorkap lag een 6-cilinder 
benzinemotor met 2458 cc met 
120 pk, wat resulteerde in een 
topsnelheid van 170 kilometer 
per uur. In 1962 stond deze 
Lancia voor 26.250 gulden in 
de prijslijst. 

Zeker in die tijd was Lancia 
een gedistingeerd merk dat 
een zelfde soort koperspubliek 
aantrok. Het interieur zag 
er bij deze Lancia ook goed 
verzorgd uit. Mooi meubilair, 
waarbij het omklappen van 
de rugleuning de zitting wat 
naar voren rolde voor een 
makkelijke instap richting 
achterbank. Het dashboard 
had over de gehele breedte 
een chromen verticale lijn, 
met achter het zwarte stuur 
voorzien van een gestileerde 
chromen halfronde claxonring, 
twee fraaie Jaeger-klokken als 
snelheidsmeter en toerenteller. 

Keurig rechthoekig asbakje op 
de middentunnel. Opvallend 
voor die tijd waren de rem- en 
koppelingspedalen die rechtop 
uit de bodemplaat kwamen en 
niet hangend, zoals later ge-
bruikelijk werd. Zeer opvallend 
was de zeer apart gevormde 
versnellingspook die naast de 
middentunnel zat, tussen de 
linker voorstoel. Rijden met de 
Flaminia Coupé was net zo ge-
distingeerd als zijn uitstraling. 

Geen scheurijzer, maar wel met 
een plezierig rijgedrag. Beetje 
stugge vering. Het schakelen 
vergde veel spierkracht, maar 
ging overigens heel precies 
met het forse, zoals gezegd 
apart gevormde versnelling-

shendel. Stuurbekrachtiging 
had hij niet, maar met weinig 
spierkracht liet hij zich scherp 
sturen. Het plezierige van deze 
Coupé was dat hij een mooie 
ruime vierkante en platte baga-
geruimte had. 

Naast deze Coupé bestond er 
ook de Flaminia Sedan die in 
1957 geïntroduceerd werd. 
Een stijlvol vierdeurs model, 
dat net als de Coupé in een 
two-tone exterieurkleur lever-
baar was. Vee   lal zag je hem 
in een zilvergrijze uitvoering 
met een zwart dak, waar-
van het zwart ook doorliep 
over de achtervinnen. Heel 
chic! In 1963 volgden er ook 
de Flaminia GT 3C 2800 die 

ook in een cabriolet Touring 
uitvoering leverbaar werd. 
Superfraaie modellen die aan 
de voorkant herkenbaar waren 
door de dubbele koplampen 
aan de voorkant, apart gesti-
leerde achterlichten en in het 
interieur voorzien waren van 
sportstoelen en een houten 
sportstuur. En natuurlijk de 
meest aparte was de Flaminia 
Super Sport Coupé Zagato die 
in 1964 werd geïntroduceerd. 
Rond 1967 werden deze Fla-
minia’s vervangen door nieuwe 
Lancia modellen. Beeldschoon 
die Flaminia’s of zoals de Italia-
nen zelf zeggen: ‘Bellissimo’.

John Vroom
johnvroom@planet.nl 

at moet het toch heerlijk zijn geweest 
voor ontwerper Pininfarina om gewoon 
een mooie auto te ontwerpen zonder 

gehinderd te worden door windtunnelresultaten, 
verbruikcijfers, CO2-uitstoot en meer van dit soort 
belemmeringen. Iets moois maken was de opdracht 
in de jaren vijftig en zo ontstond de Lancia Flaminia 
Coupé in 1958. 

Dinsdag 6 april 2021

Denk dat Ilse het advies 
van haar ouders, om het 
in haar carrière wat hoger 
op te zoeken, toch wat te 
letterlijk heeft opgevat.

W
Lancia Flaminia Coupé 
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De komende periode zie en hoor je onderstaande programma’s bij Omroep 
West. Daarnaast houden we je natuurlijk altijd op de hoogte van al het nieuws.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 

06.00 uur   West Wordt Wakker Nieuws uit de regio en van daarbuiten, 
met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

10.00 uur   Aan de Bak Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffi e 
met Patrick van Houten. 

12.00 uur   Muijs in de Middag Lunchprogramma met Bas Muijs.

14.00 uur   Muziek aan Zee Marjolein Visser draait heerlijke muziek.

16.00 uur   West komt Thuis Justin Verkijk neemt de dag met je door.  
(tot 19.00 uur, daarna non-stop muziek)

89.3 Radio West op zaterdag 
09.00 uur   UIT!
Rogier van der Zanden geeft je uitgaanstips .

12.00 uur   Broodje Bral 
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door.

14.00 uur   Radio West Sport (tot 18.00 uur, dan non-stop muziek). 
Gevarieerd programma met onder meer sport. 

89.3 Radio West op zondag
07.00 uur   Klassiek op West (herhaling om 19.00 uur)
Aad de Been draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek. 

09.00 uur   Muziek van alle Tijden (herhaling om 18.00 uur)
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.

10.00 uur   UIT! 

12.00 uur   Adres Onbekend (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

TV West maandag t/m vrijdag
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)

ma: Westdoc: Dansen in de Marathon Documentaire over de bekende   
       dancing in Den Haag (5/4). Op 12/4 is deel 1 te zien van de serie   
       The Mall, over de verbouwing van winkelcentrum Leidsenhage naar 
       Westfi eld, Mall of the Netherlands. 

di:  Team West Opsporingsprogramma.

      Ik was Erbij!  Filmbeelden van vroeger. Op 6/4 over Familiepark    
       Drievliet en op 13/4 over de Visafslag in Scheveningen.  

wo: Eruit op de Buis Met op 7/3 een rondleiding door de Keukenhof in
       Lisse en op 14/4 een special over de afgelopen jaren van het Bloemen- 
      corso van de Bollenstreek. 

do:  Bij ons in Segbroek (8/4) en Bij ons in Laak (15/4) Fred Zuiderwijk 
        struint door verschillende wijken en stadsdelen van Den Haag. 

vr:    Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits (26/3).

17.30 uur   TV West Nieuws             

17.45 uur   Weer met Huub  Weerbericht van Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur   TV West Weekoverzicht

17.00 uur  Westdoc: met op 10/4 De Ontdekking van Mondriaan en 
op  17/4 de documentaire Laan van Meerdervoort. Beide weken is daar-
na de serie De Gezichten van Bloemencorso Bollenstreek te zien, over 
de inzet van 1500 vrijwilligers, die ieder jaar weer verantwoordelijk zijn 
voor het succes van dit prachtige grote evenement. 

TV West zondag
09.00 uur    Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.

17.00 uur   Westdoc Muziek: Parkpop Memories In de komende weken 
halen we herinneringen op uit de geschiedenis van Parkpop. 
Met op 11/4 Hot Chocolat en op 18/4 Billy Ocean. 

Alle programma’s op TV West worden herhaald. Kijk voor alle 
uitzendtijden op Omroepwest.nl of in de Omroep West app.

Deze week bij

westwest
1 aprilgrap van de HTM

mdat het weer rond 1 april is, leek het me leuk een kort 
artikel te maken over een zeer geslaagde grap, die de 
HTM in 1985 uitvoerde in Den Haag. In die jaren maakten 

uw auteur en de schrijvende buschauffeur Bart Rijnhout een  
personeelsblad voor buschauffeurs: het autobusnieuws.

De HTM had al eens een 1 aprilgrap uitge-
haald door een foto in de Haagse krant te 
plaatsen van een stadsbus met een stroom-
afnemer van een tram op het dak, met het 
verhaal dat een aantal bussen zou worden 
omgebouwd op stroom van de bovenlei-
ding van trams. Maar wij kwamen samen 
met de HTM op een nog sterker idee: de 
zogenaamde ‘Sta-bus’. Op 28 maart kregen 
we het Binnenhof zo gek een artikel te 
plaatsen over de ombouw van een Haagse 
bus tot Sta-bus. Het verhaal wilde dat de 
HTM door personeelsgebrek genoodzaakt 
was een aantal bussen om te bouwen door 
de stoelen te verwijderen 
– uitgezonderd de invalide-zitplaatsen –
om zodoende ‘sta-plaatsen’ te creëren 
voor 150 passagiers. Uiteraard, zo deelde 
woordvoerder Derksen mede, waren er wel 
extra stangen aangebracht zodat de passa-
giers zich goed konden vasthouden. 

De bedoeling was dat de bus met nummer 
257 op 31 maart in Poeldijk aan publiek 
en pers zou worden gepresenteerd tijdens 
de behendigheidswedstrijden voor bus-
chauffeurs. De dag erna (1 april dus) zou 
de bus, bij wijze van proef, op een aantal 
lijnen worden ingezet, waarbij de eerste 
dag gratis was en personeel van HTM 
aanwezig zou zijn om de eerste reacties van 
passagiers op te nemen. Op de vraag of er 
ook een tariefskorting in zat, kon de heer 
Derksen geen antwoord geven, daar ging 
het Ministerie over.

De aankondiging in de pers leverde een 
Tsunami van reacties op. De OR stelde vra-
gen en was kwaad dat men niet van te vo-
ren op de hoogte was gesteld van ‘de proef’. 
Honderden mensen namen in Poeldijk een 
kijkje in de bus en uitten hun zorgen over 
het voertuig. De HTM ontving tientallen 
telefoontjes van verontruste reizigers en 
ook de wethouder uitte zijn bezorgdheid. 

Collega buschauffeurs en groepschefs rea-
geerden nijdig op het nieuws omdat ze niet 
van het plan op de hoogste waren gesteld. 
Sommige oudere passagiers belden de 
HTM dat ze het idee een schandaal vonden. 
En toen werd het 1 april. Samen met de 
pers vertrokken we met het aangepaste 
voertuig naar Den Haag Centraal om de 
eerste rit aan te vangen. Nietsvermoedend 
stapten de eerste passagiers in, een enke-
ling kijkt wat onwennig om zich heen, maar 
de meeste instappers nemen plaats aan 
een van de loopstangen en lijken niets in de 
gaten te hebben. Maar de bus loopt vol en 
dan begint het gemopper. Over de bezui-
nigingsdrift bij de HTM en het gebrek aan 
comfort. De sta-bus levert alleen chagrijni-
ge gezichten op, zoals op de foto is te zien 
die ik tijdens de rit maakte. 

Om 15.15 uur is het genoeg geweest en 
wijst de chauffeur van de sta-bus de pas-
sagiers op de datum van 1 april, wat direct 
een homerisch gelach en applaus oplevert. 
Inmiddels is een andere bus gearriveerd 
en mogen de ongelukkige passagiers 
overstappen in een normaal voertuig met 
volop zitplaatsen. In het gangpad blijft een 
keurige man met regenjas staan die niet 
voornemens lijkt de bus te verlaten en nog 
geen woord gezegd heeft. Dan klampt hij 
een medewerker van de HTM aan met de 
vraag (in het Engels) wat er aan de hand is. 
Het blijkt een deftige Engelse toerist te zijn 
die niet weet dat ook Nederland ‘April fools 
day’ viert.

Bus 257 rukt in naar de garage en gaat 
daarna direct buiten dienst. De bus is aan 
het einde van zijn levensduur en wordt 
verkocht aan een busbedrijf in Groningen, 
uiteraard nadat de stoelen weer zijn terug-
geplaatst. Een goed geslaagde 1 aprilgrap!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

O

Geïrriteerde passagiers in de sta-bus 257

Het interieur van het prototype van de sta-bus te Poel-
dijk op 31 maart 1985. Foto’s: Ruurd Berendes

Ook voor relax-fauteuils moet 
u bij Star stijlmeubelen zijn. 

De grootste in klassieke meubelen.

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

NU BIJ STAR
STIJLMEUBELEN

VANAF
€ 895,- 
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Route Du Shop met Marie-France

Maak kennis met Den 
Haag, door de ogen van 
Marie-France tijdens 
Route Du Shop! De tour is 
elke woensdag, vrijdag en 
zondag te volgen. In elke 
winkel kunnen maximaal 
2 personen of één huis-
houden per keer naar 
binnen. Aan de hand van de 
persoonlijke route maak je 
kennis maken met de favo-
riete plekken in de stad. Zo-
als een eetstop waar je klassieke Franse gerechten proeft 
en een patisserie zoals je die gewend bent uit Frankrijk. 
En ook brocante woonwinkels en kledingwinkels. Onder-
weg kun je luisteren naar de Spotify-lijst van Marie France 
met heerlijke Franse deuntjes. 
Met ‘Route Du Shop’ kom je langs de kleine zelfstandige ondernemers uit de stad. Bij 
elke stop is 15 minuten voor je gereserveerd om rond te neuzen en een eventuele 
aankoop te doen. De winkeliers kunnen niet wachten om je te verwelkomen! Als kers 
op la tarte ontvang je 10% korting bij besteding vanaf 50 euro bij de deelnemende 
winkels. Er is één stop waar een andere verrassing voor je klaar staat. De dag kun je in 
stijl afsluiten met een potje Jeu De Boules. 

Meer informatie via www.lemariemarche.nl

Films
 
Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een  
onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen 
voor een pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft 
vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. 
Op de site idfa.nl bekijkt u gratis een selectie van films die bij IDFA hebben gedraaid. 

Home Games
De twintigjarige Alina draagt de verantwoordelijkheid voor 
haar nog jonge halfbroer en –zus, aangezien haar verslaafde 
stiefvader de kinderbijslag liever aan alcohol uitgeeft, en 
Alina’s moeder en oma ook niet in staat zijn om voor de 
kleintjes te zorgen. Ze wonen met z’n allen in een krap, 
versleten appartement in Kiev waar nooit geld is. Alina, 
een groot voetbaltalent, traint op half uit elkaar gevallen 
voetbalschoenen die ze zelf aan elkaar naait. Wanneer haar 
moeder overlijdt, raakt de felbegeerde plek in het nationa-
le damesvoetbalelftal steeds verder uit het zicht. Behendig 
manoeuvrerend door het benauwde appartement blijft 
de camera steeds dicht in de buurt van deze ongelooflijk 
veerkrachtige jonge vrouw. Gezien de omstandigheden is het bewonderenswaardig 
hoeveel geduld Alina met haar familieleden heeft, en hoe liefdevol ze haar broertje en 
zusje steeds verzorgt – zelfs als ze wordt gedwongen om hen mee te nemen naar een 
trainingskamp, of eigen spullen moet verkopen om ze te onderhouden. Ondertussen 
blijft ze vechten voor haar voetbaldroom.

Flavours of Iraq
De smaak van abrikozenijs, de geur van kruit, de 
geluiden van bombardementen – het zijn herinne-
ringen aan familiebezoeken waarmee de Irakees-
Franse Feurat Alani een rijk, zintuiglijk beeld 
schetst van Irak, waar hij later, als hij er enige jaren 
als journalist werkt, te maken krijgt met terreur 
en oorlog. In zijn huis kijkt hij in de loop van een 
Amerikaans wapen, maar hij gaat ook met het Amerikaanse leger mee als em-
beddedjournalist. In twintig korte animatiefilms, geregisseerd door Leonard Cohen, 
wordt aan de hand van kleine gebeurtenissen Alani’s geschiedenis en tegelijk die van 
zijn familie en het geplaagde land verteld. Dat herinneringen en indrukken niet altijd 
even gedetailleerd zijn, komt terug in de beeldtaal. Gezichten zijn niet helemaal inge-
vuld en bestaan soms uit snorren en wenkbrauwen, of slechts een hagelwitte glimlach. 
Vorm en inhoud versterken elkaar, de animaties zorgen voor extra lagen. Als Alani 
op zijn negende zijn Irakese familie voor het eerst bezoekt, hangt Saddam Hoessein 
letterlijk als een dreigende wolk boven het verder mooie leven. Ondanks alles is er 
ruimte voor liefde, schoonheid, humor en vooral menselijkheid.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van 
pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent 
niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansicht-
kaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil 
laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJs-
selstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop 
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude siera-
den. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? 
En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal 
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze 
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/
Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblij-
vende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of 
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Haagse én Zoetermeerse vogels

In de afgelopen decennia zijn heel veel 
Hagenaren en Hagenezen uitgevlogen 
naar Zoetermeer. Ook vogels houden zich 
niet aan stadsgrenzen, maar verenigingen 
doen dat wel. In Zoetermeer is al ruim 
dertig jaar een actieve vogelvereniging: 
de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ). 
Net als onze Haagse collega’s staat bij ons 
het genieten en beschermen van vogels 
voorop. Wij hebben inmiddels zo’n 200 le-

den die – wanneer dit weer kan – elkaar ontmoeten op verenigingsavonden, excursies of 
cursussen. Zo kunt u op 22 april kijken naar de online presentatie van Els Luijkx en Lia 
Koomen, getiteld:  Stadsvogels, beleven en beschermen. Hoewel Den Haag terecht altijd 
blijft trekken, is een vogelvereniging in de eigen woonplaats interessant. En het mooie: 
onze contributie is laag. U kunt dus daarnaast ook lid blijven van de Haagse Vogelbe-
scherming. Zo draagt u dubbel bij aan het beschermen van vogels en natuur in de regio. 

Meer informatie via www.vwgzoetermeer.nl

Boeken

Afghanistan 1971 en verder  - Adriaan Krijger 
Als Haagse jongen van 20 jaar reisde de auteur naar Afghani-
stan en hield een dagboek bij. Het teruglezen van zijn avon-
turen tijdens de ‘hippietrail’ roept bij hem, naast herinne-
ringen, ook vragen op over zijn leven. Hoe heeft de tijd hem 
veranderd? Gaandeweg het boek maakt hij de balans op van 
zijn leven. Dit boek biedt een prachtig wisselend perspectief 
over een vervlogen tijd en onze huidige kijk er op rond wis-
selende thema’s: Zoals het liften/reizen in de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw. De avonturen van een 20-jarige 
in de wereld buiten Europa in die tijd en het commentaar op 
die avonturen 50 jaar later, bezien vanuit de levenservaring 
van nu.

De Schilders van het Panorama van Scheveningen
Voor het eerst wordt het verhaal van de totstandkoming 
van Mesdags Panorama – van commissie tot de opening 
in 1881– verteld: vanaf de eerste potloodschets tot het 
geschilderde doek van 14,5 meter hoog en 114,5 meter 
in omtrek. Het wordt duidelijk met welke militaire pre-
cisie Mesdag zich aan deze opdracht wijdde en dat het 
kunstwerk een turbulente vroege geschiedenis kent. 
De rijk geïllustreerde publicatie is een eerbetoon aan 
een bijzondere samenwerking tussen vijf kunstenaars. 
Hendrik Willem Mesdag werkte aan deze opdracht 
samen met zijn echtgenote Sientje Mesdag-van Houten, 
goede vriend Bernard Blommers en de op dat moment 
nog jonge kunstenaars George Hendrik Breitner en Théophile de Bock. 

Blijf lekker thuisBlijf lekker thuis Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen 
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Heeft u activiteiten te 
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76

We zitten al een tijdje binnen en ondanks de huidige versoepelingen, ziet het er naar uit dat culturele instellingen voorlopig 
nog gesloten blijven. Gelukkig is er online nog genoeg te beleven in Den Haag en omgeving. Laat u verrassen door concerten, 

voorstellingen en nog veel meer. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u.
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Route Du Shop met Marie-France

Maak kennis met Den 
Haag, door de ogen van 
Marie-France tijdens 
Route Du Shop! De tour is 
elke woensdag, vrijdag en 
zondag te volgen. In elke 
winkel kunnen maximaal 
2 personen of één huis-
houden per keer naar 
binnen. Aan de hand van de 
persoonlijke route maak je 
kennis maken met de favo-
riete plekken in de stad. Zo-
als een eetstop waar je klassieke Franse gerechten proeft 
en een patisserie zoals je die gewend bent uit Frankrijk. 
En ook brocante woonwinkels en kledingwinkels. Onder-
weg kun je luisteren naar de Spotify-lijst van Marie France 
met heerlijke Franse deuntjes. 
Met ‘Route Du Shop’ kom je langs de kleine zelfstandige ondernemers uit de stad. Bij 
elke stop is 15 minuten voor je gereserveerd om rond te neuzen en een eventuele 
aankoop te doen. De winkeliers kunnen niet wachten om je te verwelkomen! Als kers 
op la tarte ontvang je 10% korting bij besteding vanaf 50 euro bij de deelnemende 
winkels. Er is één stop waar een andere verrassing voor je klaar staat. De dag kun je in 
stijl afsluiten met een potje Jeu De Boules. 

Meer informatie via www.lemariemarche.nl

Films
 
Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een  
onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen 
voor een pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft 
vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. 
Op de site idfa.nl bekijkt u gratis een selectie van films die bij IDFA hebben gedraaid. 

Home Games
De twintigjarige Alina draagt de verantwoordelijkheid voor 
haar nog jonge halfbroer en –zus, aangezien haar verslaafde 
stiefvader de kinderbijslag liever aan alcohol uitgeeft, en 
Alina’s moeder en oma ook niet in staat zijn om voor de 
kleintjes te zorgen. Ze wonen met z’n allen in een krap, 
versleten appartement in Kiev waar nooit geld is. Alina, 
een groot voetbaltalent, traint op half uit elkaar gevallen 
voetbalschoenen die ze zelf aan elkaar naait. Wanneer haar 
moeder overlijdt, raakt de felbegeerde plek in het nationa-
le damesvoetbalelftal steeds verder uit het zicht. Behendig 
manoeuvrerend door het benauwde appartement blijft 
de camera steeds dicht in de buurt van deze ongelooflijk 
veerkrachtige jonge vrouw. Gezien de omstandigheden is het bewonderenswaardig 
hoeveel geduld Alina met haar familieleden heeft, en hoe liefdevol ze haar broertje en 
zusje steeds verzorgt – zelfs als ze wordt gedwongen om hen mee te nemen naar een 
trainingskamp, of eigen spullen moet verkopen om ze te onderhouden. Ondertussen 
blijft ze vechten voor haar voetbaldroom.

Flavours of Iraq
De smaak van abrikozenijs, de geur van kruit, de 
geluiden van bombardementen – het zijn herinne-
ringen aan familiebezoeken waarmee de Irakees-
Franse Feurat Alani een rijk, zintuiglijk beeld 
schetst van Irak, waar hij later, als hij er enige jaren 
als journalist werkt, te maken krijgt met terreur 
en oorlog. In zijn huis kijkt hij in de loop van een 
Amerikaans wapen, maar hij gaat ook met het Amerikaanse leger mee als em-
beddedjournalist. In twintig korte animatiefilms, geregisseerd door Leonard Cohen, 
wordt aan de hand van kleine gebeurtenissen Alani’s geschiedenis en tegelijk die van 
zijn familie en het geplaagde land verteld. Dat herinneringen en indrukken niet altijd 
even gedetailleerd zijn, komt terug in de beeldtaal. Gezichten zijn niet helemaal inge-
vuld en bestaan soms uit snorren en wenkbrauwen, of slechts een hagelwitte glimlach. 
Vorm en inhoud versterken elkaar, de animaties zorgen voor extra lagen. Als Alani 
op zijn negende zijn Irakese familie voor het eerst bezoekt, hangt Saddam Hoessein 
letterlijk als een dreigende wolk boven het verder mooie leven. Ondanks alles is er 
ruimte voor liefde, schoonheid, humor en vooral menselijkheid.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van 
pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent 
niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansicht-
kaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil 
laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJs-
selstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop 
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude siera-
den. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? 
En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal 
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze 
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/
Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblij-
vende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of 
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Haagse én Zoetermeerse vogels

In de afgelopen decennia zijn heel veel 
Hagenaren en Hagenezen uitgevlogen 
naar Zoetermeer. Ook vogels houden zich 
niet aan stadsgrenzen, maar verenigingen 
doen dat wel. In Zoetermeer is al ruim 
dertig jaar een actieve vogelvereniging: 
de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ). 
Net als onze Haagse collega’s staat bij ons 
het genieten en beschermen van vogels 
voorop. Wij hebben inmiddels zo’n 200 le-

den die – wanneer dit weer kan – elkaar ontmoeten op verenigingsavonden, excursies of 
cursussen. Zo kunt u op 22 april kijken naar de online presentatie van Els Luijkx en Lia 
Koomen, getiteld:  Stadsvogels, beleven en beschermen. Hoewel Den Haag terecht altijd 
blijft trekken, is een vogelvereniging in de eigen woonplaats interessant. En het mooie: 
onze contributie is laag. U kunt dus daarnaast ook lid blijven van de Haagse Vogelbe-
scherming. Zo draagt u dubbel bij aan het beschermen van vogels en natuur in de regio. 

Meer informatie via www.vwgzoetermeer.nl

Boeken

Afghanistan 1971 en verder  - Adriaan Krijger 
Als Haagse jongen van 20 jaar reisde de auteur naar Afghani-
stan en hield een dagboek bij. Het teruglezen van zijn avon-
turen tijdens de ‘hippietrail’ roept bij hem, naast herinne-
ringen, ook vragen op over zijn leven. Hoe heeft de tijd hem 
veranderd? Gaandeweg het boek maakt hij de balans op van 
zijn leven. Dit boek biedt een prachtig wisselend perspectief 
over een vervlogen tijd en onze huidige kijk er op rond wis-
selende thema’s: Zoals het liften/reizen in de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw. De avonturen van een 20-jarige 
in de wereld buiten Europa in die tijd en het commentaar op 
die avonturen 50 jaar later, bezien vanuit de levenservaring 
van nu.

De Schilders van het Panorama van Scheveningen
Voor het eerst wordt het verhaal van de totstandkoming 
van Mesdags Panorama – van commissie tot de opening 
in 1881– verteld: vanaf de eerste potloodschets tot het 
geschilderde doek van 14,5 meter hoog en 114,5 meter 
in omtrek. Het wordt duidelijk met welke militaire pre-
cisie Mesdag zich aan deze opdracht wijdde en dat het 
kunstwerk een turbulente vroege geschiedenis kent. 
De rijk geïllustreerde publicatie is een eerbetoon aan 
een bijzondere samenwerking tussen vijf kunstenaars. 
Hendrik Willem Mesdag werkte aan deze opdracht 
samen met zijn echtgenote Sientje Mesdag-van Houten, 
goede vriend Bernard Blommers en de op dat moment 
nog jonge kunstenaars George Hendrik Breitner en Théophile de Bock. 

Blijf lekker thuisBlijf lekker thuis Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen 
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Heeft u activiteiten te 
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76

We zitten al een tijdje binnen en ondanks de huidige versoepelingen, ziet het er naar uit dat culturele instellingen voorlopig 
nog gesloten blijven. Gelukkig is er online nog genoeg te beleven in Den Haag en omgeving. Laat u verrassen door concerten, 

voorstellingen en nog veel meer. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u.

Dinsdag 6 april 2021
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Evacuees in Culemborg 
De aanleg van de Atlantikwall in 
1943 gooide het rustige leventje 
in de Bezuidenhoutse Tweede 
Adelheidstraat van de beide 
ongetrouwde oudere zussen van 
mijn opa plotseling helemaal 
overhoop. In Scheveningen 
werden voor die Atlantikwall 
ongeveer 25000 woningen 
ontruimd. Een deel van de 
bewoners werd geëvacueerd naar 
andere provincies, slechts voor 
wie werkzaam was in Den Haag 
werd vervangende woonruimte 
gezocht. Inwoners uit andere 
wijken die niet voor hun werk 
aan Den Haag gebonden waren, 
moesten daarom eveneens hun 
woning verlaten en werden ook 
geëvacueerd. Tante Anna en tante 
Jet waren toen 66 en 69 jaar. De 
evacuees mochten maar weinig 
bagage meenemen, ze konden 
hun eigendommen achterlaten in 
een te verzegelen kamer van hun 
huis of door de gemeente elders 
laten opslaan. Logisch dat de 
tantes daar huiverig voor waren 
en blij waren met het aanbod 
van mijn vader (Douwe) om hun 
spullen op te slaan in een pakhuis 
waarover hij de beschikking 
had. Hun kleding, het ‘lijfgoed’ 
(ondergoed) en tafelzilver werd 
in een kast bij mijn ouders thuis 
bewaard. Enkele van de uitge-
breide brieven die tante Anna 
aan mijn moeder schreef, heeft ze 
mij nagelaten. Ze geven een goed 
beeld van de omzwervingen waar 
de tantes toen mee te maken 
kregen. Hieronder gedeeltes uit 
die brieven, ik heb ze letterlijk 
overgenomen inclusief de spel-
ling van tante Anna. 

Op 27 augustus 1943 stuurden 
de tantes een briefkaart met 
felicitaties voor mijn moeders 
verjaardag. Met betrekking tot 
voorbereidingen voor hun ver-

trek schrijven ze: “Wij zijn druk 
aan het rommelen. De vloerbe-
dekking is gisteren opgenomen 
en de waschtafel is ook weg-
gehaald, alleen het viltpapier is 
niet opgenomen want dat zou 
na de oorlog wel weer te krijgen 
zijn. Maar kunnen de kolen soms 
maandag weggehaald worden 
want woensdag komt de werk-
ster en kan deze de zolder weer 
schoonmaken.”

Op 12 september 1943 in 
een brief uit Culemborg: 
“Gelukkig kunnen wij jullie nu 
melden dat wij goed terecht 
gekomen zijn. Wij zijn nu inge-
kwartierd bij het hoofd van de 
R.K.jongensschool. ‘t Zijn nog 
jongelui zonder kinderen, wonen 
in een net landhuis buiten de 
stad doch kunnen het centrum 
binnen 10 minuten bereiken. Het 
zijn beiden goede geschikte lui en 
mochten kiezen een vrije slaap-
kamer of met huiselijk verkeer, 
wij hebben een vrije slaapkamer 
gekozen omdat wij wel zagen dat 
het voor die lui anders veel te 
onvrij was, hij geeft ‘s avonds nog 
bijlessen en zij geeft nog eenige 
pianolessen en daar zouden wij 
dan bij moeten zitten, dit vonden 
wij voor weerszijden niet prettig. 
Nu hebben ze hun slaapkameer 
aan ons afgestaan, daar staan nu 
onze beide ledikanten die dankzij 
Douwes prachtige hulp zonder 
beschadiging zijn overgekomen, 
ook de verdere bagage is goed 
overgekomen, het goed laten 
wij daar ingepakt en kunnen er 
telkens uitnemen wat wij nodig 
hebben want kasten zijn hier 
niet. Het pension is hier goed, de 
levensmiddelen en bonnen zijn 
echter precies zoals in Den Haag, 
groentekaarten kennen ze hier 
niet maar het is hier ook moeilijk 
om aan groente te komen, wel 
heeft elkeen op deze singel een 

lapje grond achter het huis waar 
ook tomaten op groeien. Het is 
hier een nette stand, onze kamer 
ziet uit op een plantsoen en een 
vijver met zwanen erin, ‘t is heel 
dicht bij het station o.g.v. 10 
minuten gaans. De vorige woning 
was ruim een uur gaans, wij 
zijn nog tot vrijdagavond daar 
geweest. Mijnheer Vink heeft alle 
moeite gedaan om hier nog aan 
een kachel te komen, nergens tot 
ver in de omtrek is er echter een 
te krijgen. Zouden jullie nu onze 
haard, kachelpijp, kachelplaat, 
kolenkit, kolenschep, tangetjes 
en 2 zakken houtskool willen 
sturen, als een smid dit voor 
onze rekening nu eens over 
wilde sturen, misschien lukt dat 
wel. Hij is gekocht bij Hansen, 
Regentesseplein.”

Op 7 december 1943 bedan-
ken de tantes voor de toezen-
ding van een schrijfbloknoot 
en vervolgen: “Het is hier reu-
zenkoud maar het kacheltje is 
een schat en wij zouden hem 
niet gaarne meer willen missen. 
Met onze lange wandelingen is 
het afgelopen, de buitenwegen 
zijn nu modder en nog eens 
modder. Hoe is het anders in 
Den Haag, zeker nog treurig hè, 
van evacue’s horen wij dat het 
Benoordenhout geheel ontruimd 
moet worden en ook een gedeelte 
van de Bezuidenhoutseweg.”

Op 25 april 1944 blijkt uit een 
brief dat de tantes binnen Cu-
lemborg moesten verkassen: “Za-
terdagmorgen om 7 uur werden 
wij uit bed gebeld en arriveerden 
onze meubelen. Gelukkig is alles 
nogal goed overgekomen. Wij zit-
ten op een ongemeubileerde ach-
terkamer waar geen zon komt, 
het is hier erg koud en tochtig. 
Wij hebben hier een éénpersoons 
antique waschtafeltje, jullie be-

grijpen hoe of wij elken 
dag naar onze eigen 
prachtige vaste wascht-
afel verlangen. Aan alle 
kanten vertelt men ons 
dat het zoo goed gaat 
dus zal het wel niet zoo 
lang meer duren. (…)  
De stand hier waar wij 
nu wonen is prach-
tig helemaal buiten 
aan een landweg, 
naast ons is de Todt 
ingekwartierd, dit 

huis is afgeketst omdat de kamers 
te klein waren en geen comfort, 
nergens een vaste waschtafel en 
al het meubilair weg dat hadden 
ze reeds in veiligheid gebracht. 
Het zijn moeder en dochter, boe-
renmensen die het beter hebben 
gehad en nu in hun eigen huisje 
pensionhouden en ofschoon wij 
nogal eens gewaarschuwd waren 
vallen ze ons nogal mee, sommige 
evacués zijn wat het eten betreft 
ook zoo veeleisend. Groenten kan 
men hier bijna niet krijgen en 
alleen zwarte aardappelen op de 
bon. Nu hebben we met de juf-
frouw afgesproken dat ze goede 
aardappelen voor ons zwart zal 
kopen, nu dat doet ze dan ook, 
maar nu willen de evacués die in 

de voorkamer zijn dit ook hebben 
maar niets bijbetalen, dat gaat 
natuurlijk niet want ze behoeven 
alleen maar eten te verstrekken 
op de bonnen.”

Op 3 maart 1945 vond het fatale 
bombardement op het Bezuiden-
hout plaats, de tantes zijn dan 
inmiddels in Leeuwarden terecht 
gekomen. Mijn moeder moet 
helaas aan de tantes melden dat 
ook hun woning in de Tweede 
Adelheidstraat daarbij geheel 
verwoest is, net zoals veel andere 
straten in dat deel van het Bezui-
denhout (wordt vervolgd).

Bonnie Spaans-Barkmeijer
bonniespa@telfort.nl

(1943-1945) Brieven van 
tante Anna en tante Jet

De tantes in de tuin van mijn grootouders, zomer 1940

Mijn moeder op de IJsclubweg, najaar 1943

Tweeluik: deel 1 van 2
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VOOR ADVIES: www.hennink.info | (0900)0105 | Zinkwerf 45 | 2544 EC | Den Haag
(lokaal tarief)

Vaillant HR ketel 
mét thermostaat
De Vaillant combi hr-ketel combineert hoge kwaliteit, 
minimaal verbruik en optimaal warmtecomfort. 

Complete verbouwingen • Duurzame oplossingen • Storingsdienst •  Technisch onderhoud • Dakreparaties
Mechanische ventilatie • Badkamer • Sanitair • Keukens • Elektra • CV nieuw / reparatie

Vaillant 

HR ketel 

nu vanaf 

€1595,-

W N A A B D I S T M L E

R A F R I L O E D E E M

M A A N E G N A A D E O

I I E I F M E E T E I O

N R D T S J B N U L T R

K E R S T S E O M E N H

N L D L U K Z L U E E C

O A I A K A E Y E R T N

P V M A Z A M N S L S U

J R Z D W H E M N I I L

E E T N A N E V A N X E

S V S O M B E R I G E A

Wij feliciteren de winnaar van de vorige editie met  
een mooie prijs, aangeboden door de Fifties Store.  
De onderzetters gemaakt van vinylplaten gaan naar: 
A.W. Hegie te Den Haag
Jan van Leeuwen te Zoetermeer
Bram van Weijsten te Zoetermeer
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SUDOKU1

Horizontaal: 1 aanvoerder; 6 makker; 12 bekende; 13 waterzuchtige zwelling; 
15 barenspijn; 16 op de wijze van; 18 voorzetsel; 19 jaartelling; 20 spil; 22 gezwel; 25 domina; 
26 kortschrift; 29 kledingstuk; 30 zuivelproduct; 32 scheepsschade; 34 verbouw; 36 roem; 
37 ieder; 39 lang en smal; 41 plaat; 44 deel van Oostenrijk; 46 telwoord; 48 slavenschip; 
50 voegwoord; 51 dagtekening; 53 Frans lidwoord  54 bijbelse figuur; 56 drinkgerei; 
57 droog; 59 boom; 60 halsjuk; 62 rangtelwoord; 64 naaldboom; 65 sportvrouw.

Verticaal: 1 taille; 2 een zekere; 3 voorzetsel; 4 projectieplaatje; 5 riv. in Spanje; 7 bloem; 
8 een weinig; 9 en dergelijke; 10 ontkenning; 11 rangtelwoord; 12 schildergerei; 14 maand; 
17 klooster; 18 proef; 21 briefomslag; 23 circa; 24 sigaar; 27 en andere; 28 Russisch 
gebergte; 30 omsingeling; 31 motorraces; 33 snelle loop; 35 voordat; 38 nauwe straat; 
39 de oudste; 40 geleerd; 41 optelteken; 42 buisverlichting; 43 patiënt; 45 idee; 
47 grondtoon; 49 selecte groep; 51 wapen; 52 beginstreep; 55 papegaai; 56 steen; 
58 kleine ruimte; 59 Europeaan; 61 bijwoord; 63 zangnoot.
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KRUISWOORDPUZZEL2

34 16 64 5 46 31 1062

F R K N A L P K I U D U
G V E R V R E E M D E N
O A I R O O V I K I T T
D B L M C D V R K E A N
E D B T S O L B R E L A
N I U W E G L A T E N A
R S P D R J B F S T E R
E T S C F F S S U G R K
N E G A W R E E V R E S
L L H F I C H E M O X A
E I E I T C A L S O I G
K U A S S A N V N T F E

Abdis
Actie
Baret
Distel
Duikplank
Eiken
Feest

Fiche
Fixeren
Fresco
Gaskraan
Goden
Groot
Ivoor

Jetlag
Kelner
Mesje
Nassau
Pekel
Publiek
Saldo

Scheut
Serveerwagen
Vervreemden
Vleesfabriek
Voedsel
Weglaten

W N A A B D I S T M L E
R A F R I L O E D E E M
M A A N E G N A A D E O
I I E I F M E E T E I O
N R D T S J B N U L T R
K E R S T S E O M E N H
N L D L U K Z L U E E C
O A I A K A E Y E R T N
P V M A Z A M N S L S U
J R Z D W H E M N I I L
E E T N A N E V A N X E
S V S O M B E R I G E A

WOORDZOEKER3

WINNAAR

In elke editie van De Haagse 
Tijden kunt u verschillende 
puzzels maken.  
 
Mocht u de oplossingen weten 
van de puzzels op deze pagina, 
dan maakt u kans op deze 
leuke prijs van de Fifties Store!  

U kunt de oplossing tot  
14 april 2021 mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
 
Oplossingen vorige editie:
1 Sudoku: 4
2 Zweedse puzzel: Afvalbak
3 Kruiswoordpuzzel: Olietank

Puzzel & Win! 

Win 10 onderzetters gemaakt van echte vinylplaten.
Deze onderzetters zijn gemaakt van authentieke LP’s waardoor er minder 
afval is voor het milieu. t.w.v. € 14,99. We geven 3 van deze sets weg.

Verkrijgbaar bij de Fifties Store www.fiftiesstore.nl 
Namenstraat 73 - 2587 VX Den Haag - 070 3585810

Let op! U dient de prijs zelf op te halen bij de Fifties Store. 
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Evacuees in Culemborg 
De aanleg van de Atlantikwall in 
1943 gooide het rustige leventje 
in de Bezuidenhoutse Tweede 
Adelheidstraat van de beide 
ongetrouwde oudere zussen van 
mijn opa plotseling helemaal 
overhoop. In Scheveningen 
werden voor die Atlantikwall 
ongeveer 25000 woningen 
ontruimd. Een deel van de 
bewoners werd geëvacueerd naar 
andere provincies, slechts voor 
wie werkzaam was in Den Haag 
werd vervangende woonruimte 
gezocht. Inwoners uit andere 
wijken die niet voor hun werk 
aan Den Haag gebonden waren, 
moesten daarom eveneens hun 
woning verlaten en werden ook 
geëvacueerd. Tante Anna en tante 
Jet waren toen 66 en 69 jaar. De 
evacuees mochten maar weinig 
bagage meenemen, ze konden 
hun eigendommen achterlaten in 
een te verzegelen kamer van hun 
huis of door de gemeente elders 
laten opslaan. Logisch dat de 
tantes daar huiverig voor waren 
en blij waren met het aanbod 
van mijn vader (Douwe) om hun 
spullen op te slaan in een pakhuis 
waarover hij de beschikking 
had. Hun kleding, het ‘lijfgoed’ 
(ondergoed) en tafelzilver werd 
in een kast bij mijn ouders thuis 
bewaard. Enkele van de uitge-
breide brieven die tante Anna 
aan mijn moeder schreef, heeft ze 
mij nagelaten. Ze geven een goed 
beeld van de omzwervingen waar 
de tantes toen mee te maken 
kregen. Hieronder gedeeltes uit 
die brieven, ik heb ze letterlijk 
overgenomen inclusief de spel-
ling van tante Anna. 

Op 27 augustus 1943 stuurden 
de tantes een briefkaart met 
felicitaties voor mijn moeders 
verjaardag. Met betrekking tot 
voorbereidingen voor hun ver-

trek schrijven ze: “Wij zijn druk 
aan het rommelen. De vloerbe-
dekking is gisteren opgenomen 
en de waschtafel is ook weg-
gehaald, alleen het viltpapier is 
niet opgenomen want dat zou 
na de oorlog wel weer te krijgen 
zijn. Maar kunnen de kolen soms 
maandag weggehaald worden 
want woensdag komt de werk-
ster en kan deze de zolder weer 
schoonmaken.”

Op 12 september 1943 in 
een brief uit Culemborg: 
“Gelukkig kunnen wij jullie nu 
melden dat wij goed terecht 
gekomen zijn. Wij zijn nu inge-
kwartierd bij het hoofd van de 
R.K.jongensschool. ‘t Zijn nog 
jongelui zonder kinderen, wonen 
in een net landhuis buiten de 
stad doch kunnen het centrum 
binnen 10 minuten bereiken. Het 
zijn beiden goede geschikte lui en 
mochten kiezen een vrije slaap-
kamer of met huiselijk verkeer, 
wij hebben een vrije slaapkamer 
gekozen omdat wij wel zagen dat 
het voor die lui anders veel te 
onvrij was, hij geeft ‘s avonds nog 
bijlessen en zij geeft nog eenige 
pianolessen en daar zouden wij 
dan bij moeten zitten, dit vonden 
wij voor weerszijden niet prettig. 
Nu hebben ze hun slaapkameer 
aan ons afgestaan, daar staan nu 
onze beide ledikanten die dankzij 
Douwes prachtige hulp zonder 
beschadiging zijn overgekomen, 
ook de verdere bagage is goed 
overgekomen, het goed laten 
wij daar ingepakt en kunnen er 
telkens uitnemen wat wij nodig 
hebben want kasten zijn hier 
niet. Het pension is hier goed, de 
levensmiddelen en bonnen zijn 
echter precies zoals in Den Haag, 
groentekaarten kennen ze hier 
niet maar het is hier ook moeilijk 
om aan groente te komen, wel 
heeft elkeen op deze singel een 

lapje grond achter het huis waar 
ook tomaten op groeien. Het is 
hier een nette stand, onze kamer 
ziet uit op een plantsoen en een 
vijver met zwanen erin, ‘t is heel 
dicht bij het station o.g.v. 10 
minuten gaans. De vorige woning 
was ruim een uur gaans, wij 
zijn nog tot vrijdagavond daar 
geweest. Mijnheer Vink heeft alle 
moeite gedaan om hier nog aan 
een kachel te komen, nergens tot 
ver in de omtrek is er echter een 
te krijgen. Zouden jullie nu onze 
haard, kachelpijp, kachelplaat, 
kolenkit, kolenschep, tangetjes 
en 2 zakken houtskool willen 
sturen, als een smid dit voor 
onze rekening nu eens over 
wilde sturen, misschien lukt dat 
wel. Hij is gekocht bij Hansen, 
Regentesseplein.”

Op 7 december 1943 bedan-
ken de tantes voor de toezen-
ding van een schrijfbloknoot 
en vervolgen: “Het is hier reu-
zenkoud maar het kacheltje is 
een schat en wij zouden hem 
niet gaarne meer willen missen. 
Met onze lange wandelingen is 
het afgelopen, de buitenwegen 
zijn nu modder en nog eens 
modder. Hoe is het anders in 
Den Haag, zeker nog treurig hè, 
van evacue’s horen wij dat het 
Benoordenhout geheel ontruimd 
moet worden en ook een gedeelte 
van de Bezuidenhoutseweg.”

Op 25 april 1944 blijkt uit een 
brief dat de tantes binnen Cu-
lemborg moesten verkassen: “Za-
terdagmorgen om 7 uur werden 
wij uit bed gebeld en arriveerden 
onze meubelen. Gelukkig is alles 
nogal goed overgekomen. Wij zit-
ten op een ongemeubileerde ach-
terkamer waar geen zon komt, 
het is hier erg koud en tochtig. 
Wij hebben hier een éénpersoons 
antique waschtafeltje, jullie be-

grijpen hoe of wij elken 
dag naar onze eigen 
prachtige vaste wascht-
afel verlangen. Aan alle 
kanten vertelt men ons 
dat het zoo goed gaat 
dus zal het wel niet zoo 
lang meer duren. (…)  
De stand hier waar wij 
nu wonen is prach-
tig helemaal buiten 
aan een landweg, 
naast ons is de Todt 
ingekwartierd, dit 

huis is afgeketst omdat de kamers 
te klein waren en geen comfort, 
nergens een vaste waschtafel en 
al het meubilair weg dat hadden 
ze reeds in veiligheid gebracht. 
Het zijn moeder en dochter, boe-
renmensen die het beter hebben 
gehad en nu in hun eigen huisje 
pensionhouden en ofschoon wij 
nogal eens gewaarschuwd waren 
vallen ze ons nogal mee, sommige 
evacués zijn wat het eten betreft 
ook zoo veeleisend. Groenten kan 
men hier bijna niet krijgen en 
alleen zwarte aardappelen op de 
bon. Nu hebben we met de juf-
frouw afgesproken dat ze goede 
aardappelen voor ons zwart zal 
kopen, nu dat doet ze dan ook, 
maar nu willen de evacués die in 

de voorkamer zijn dit ook hebben 
maar niets bijbetalen, dat gaat 
natuurlijk niet want ze behoeven 
alleen maar eten te verstrekken 
op de bonnen.”

Op 3 maart 1945 vond het fatale 
bombardement op het Bezuiden-
hout plaats, de tantes zijn dan 
inmiddels in Leeuwarden terecht 
gekomen. Mijn moeder moet 
helaas aan de tantes melden dat 
ook hun woning in de Tweede 
Adelheidstraat daarbij geheel 
verwoest is, net zoals veel andere 
straten in dat deel van het Bezui-
denhout (wordt vervolgd).

Bonnie Spaans-Barkmeijer
bonniespa@telfort.nl

(1943-1945) Brieven van 
tante Anna en tante Jet

De tantes in de tuin van mijn grootouders, zomer 1940

Mijn moeder op de IJsclubweg, najaar 1943

Tweeluik: deel 1 van 2
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JA, ik neem een abonnement 
of geef er een cadeau. U ontvangt dan 
iedere 14 dagen de krant in de 
brievenbus.
Ik maak het bedrag over op 
NL08 RABO 0129 9222 93 
t.n.v. Brückel Reclame BV

Uw naam:  ______________________________________________
Telefoon:  ______________________________________________
E-mailadres:  ______________________________________________

Naam ontvanger: ______________________________________________
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e samenwerking tussen De Volharding en Florence 
bestaat uit het leveren van vrijwillige chauffeurs (40) 

die dagelijks (tweemaal) mensen naar de ontmoetings-
centrums vervoeren voor een zinvolle dagbesteding. Vo-
rig jaar zijn er negen gloednieuwe personenbussen aan-
geschaft, ook voor aangepast vervoer.

Manager John Oosterling zegt heel blij te zijn met de 
samenwerking en prijst de betrokkenheid van de chauf-
feurs, zeker in deze tijd. 

“Het werkt ook aan twee kanten. De meest oudere chauf-
feurs vinden het ook fijn om nuttig bezig te zijn en vinden 

het dankbaar werk. Ook voor hun is het een uitje zeker 
als straks het mooie weer aankomt en de omstandigheden 
het toelaten, is een ritje met de cliënten naar het strand of 
het bos altijd welkom. Ook zij genieten hiervan.”

“Toch zijn de omstandigheden nu anders,” zegt Ooster-
ling. “Ik dacht dat ik na veertig jaar in de zorg wel alles 
had gehad, maar door corona is er toch een unieke situa-
tie ontstaan en vraagt veel creativiteit en aanpassingsver-
mogen van onze medewerkers en de chauffeurs van De 
Volharding. Veiligheid van onze cliënten staat hoog in het 
vaandel. Als mensen bij ons binnenkomen krijgen ze eerst 
koffie, met wat erbij. We doen meestal wat sport en spel 
en eten tussen de middag warm, wat door onze mede-
werkers wordt klaargemaakt. Dat is veel werk en vraagt 
veel aandacht. Ik ben trots op de mensen die dit elke dag 
weer goed begeleiden. Zij hebben ook een zekere vrijheid 
bij mij voor wat betreft hun werkzaamheden en hebben 
daardoor ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel en 
zijn heel gemotiveerd.” 

Met enige trots zegt Oosterling. “Er is geen ziekteverzuim 
bij mijn medewerkers (50) wat mede komt door het ple-

zier dat ze hebben in het werk, en dat stralen ze uit naar de 
cliënten die graag bij ons vertoeven. Er komt ook een tijd 
ná corona en dat zal veel veranderen al wordt het nooit 
meer als weleer. Positief blijven denken is het devies.” On-
der normale omstandigheden maken de chauffeurs van 
De Volharding 34.550 persoonsvervoerbewegingen per 
jaar, en dat is sowieso een prachtige een prestatie!

Chauffeurs Volharding dagelijks
in touw voor Florence
Jan Oosterling (64) is een energieke vlot pratende manager en geeft 
leiding aan vijftig begeleiders van de ontmoetingscentrums van 
Florence over zeventien vestigingen.

olharding Steun en Toeverlaat 
heeft 1 april in Zoetermeer een 

nieuw kantoor geopend. Het bezoek-
adres in Het Forum is hiermee verval-
len. De vestiging is elke dag geopend 
van 09.00 uur tot 16.00 uur. U mag 
altijd vrijblijvend langskomen maar 

eerst een afspraak maken heeft de 
voorkeur, dan houden wij rekening 
met uw komst. Met de opening van 
ons nieuwe kantoor denken wij u 
nóg beter van dienst te kunnen zijn. 
Het gebouw ligt vlak aan de A12 en 
in makkelijk bereikbaar.

Nieuw kantoor
De Volharding Zoetermeer

Adres: 
Bredewater 26, 
2715 CA Zoetermeer
T: 070 - 221 05 82
E-mail:  steunentoeverlaat@

devolharding.nl

Bushalte: 
Zoetermeer Meerzicht 
6 min. lopen (0,4 km)

Randstadrail: 
Zoetermeer Driemanspolder
6 min. lopen (0,4 km)

Treinstation: 
Zoetermeer 
12 min. lopen (0,9 km)

Jan Oosterling

Door John Navarro
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n de toekomst kun je er ook voor kiezen 
om na overlijden je lichaam op te laten 

lossen in een verwarmde vloeistof. Deze 
methode wordt ‘resomeren’ genoemd. Mi
nister Ollongren komt nog voor de zomer 
met een wetsvoorstel en naar verwachting 
wordt deze methode eind 2021 in Neder
land bij wet vastgelegd. 

Frank Franse, directeur van de uitvaartcoö
peraties CUVO en De Laatste Eer: “Resome
ren wordt hét alternatief voor cremeren. 
Daarom willen wij als eerste een Resoma

torium in de regio Haaglanden bouwen. 
Daarvoor onderzoeken wij op dit moment 
de haalbaarheid en zijn de eerste contacten 
met een aantal gemeenten al gelegd”. 
Bij resomeren wordt het lichaam van de 
overledene op een duurzame manier terug
gegeven aan de natuur. Het belangrijkste 
element is geen vuur maar water. De uit
vaartkist kan duurzaam worden gebruikt of 
is er zelfs helemaal geen kist meer nodig. 
Met resomeren ga je terug naar het water, 
de cirkel is rond. Het is voor veel mensen 
een mooi alternatief en heel groen.

Uit een onderzoek, uitgevoerd door Radar, 
is gebleken dat 62% van de Nederlanders 
resomeren zou overwegen bij hun uitvaart. 
Franse: “Veel leden van de uitvaartvereni
gingen stellen, bij het vastleggen van hun 
wensen, de vraag of hun wens tot resome
ren al kan worden vastgelegd”.

CUVO en De Laatste Eer zijn al bekend als 
innovatieve uitvaartorganisaties. Zo werd 
de mede door hen ontwikkelde ‘leven
de doodskist’ nationaal en internationaal 
nieuws. Op het gebied van duurzame uit
vaarten voldoet de uitvaartorganisatie aan 
de normen van Greenleave. Daarom omar
men zij de komst van deze nieuwe duurza
me technologie. 

“Door het aanbieden van deze vorm van 
biocrematie kunnen wij tegemoet komen 
aan de toenemende vraag naar een duur
zaam afscheid. Verder vinden veel mensen 
het idee van water prettiger dan vuur. En 
wij zijn nu eenmaal gewend te luisteren 
naar de wensen van de families die ons 

het organiseren van de uitvaart toevertrou
wen”, aldus Franse. Op de vraag wat hij 
zelf zou kiezen zegt hij: “Ik ben een water
sporter en wil de aarde graag wat mooier 
achterlaten voor de toekomstige genera
ties. Dus ik overweeg het zeker”.

Resomeren is nu al mogelijk in een aantal 
staten in Amerika en enkele andere landen. 
Nederland loopt in Europa hierbij voorop. 
Als het plan van CUVO en De Laatste Eer 
slaagt, zouden de inwoners van de ge
meenten in de regio Haaglanden weleens 
de primeur kunnen krijgen in Nederland. 

oen het idee voor ondersteuning van 
onze leden enkele jaren geleden voor 

het eerst op tafel lag, kwam de term Blij
makers naar boven, een omschrijving die 
binnen onze stichting direct werd begre
pen. Tenslotte maakten de bezoeken van 
onze vrijwilligers veel van onze leden blij! 
In de loop der jaren heeft het werk van de 
Blijmakers een langzame verandering on
dergaan en zijn het méér seniorenonder
steuners geworden. Om direct duidelijk
heid te scheppen naar alle partijen in het 
sociaal domein, gebruiken wij voortaan de 
naam: ‘Blijmakers, seniorenondersteuning’.

Langzamerhand is het mooie werk van de 
Blijmakers, seniorenondersteuning, steeds 
complexer geworden. Aandacht en een 
vriendelijk woord en hulp bieden waar 
mogelijk, dáár gaat het om. Maar ook 
méér mogelijkheden met een PGB (Per
soons Gebonden Budget). Het begeleiden 
van de aanvraag van de PGB en het op
timaal gebruiken van de mogelijkheden – 
meer Seniorenondersteuning én zelf zorg 
inkopen – zal er uiteindelijk in resulteren 
dat uw leven een stuk aangenamer zal 
zijn. Maar wij merken dat er behoefte is 
aan méér. Zoals het invullen van de belas
tingformulieren en hulp bij het uitvoeren 
van uw administratie of het aanvragen 
van voorzieningen bij de gemeente, die 
onder de WMO vallen. Onze specialisten 
helpen u graag. 

Mantelzorgers
Bovendien ontzorgen wij de mantelzorger. 
Mantelzorgers hebben het soms zwaar. 
Niet in de laatste plaats omdat zij hun 
werkzaamheden ook zien als een plicht 

om ouders, familie of anderen die steun 
nodig hebben, te helpen. Maar als mantel
zorger heb je ook nog je eigen leven en is 
hulp bieden vaak een zware belasting en 
een inbreuk op je dagelijkse reilen en zei
len. Onze vrijwilligers kunnen de mantel

zorger ontlasten door het brengen van een 
bezoekje aan de zorgontvanger. Of gezel
schap bieden aan dementerende familie
leden. Zo ontzorgen wij de mantelzorger.

Hulp nodig? Bel ons! 070-221 05 82

Resomatorium in de regio Haaglanden

De Volharding Blijmakers 
Gelukkiger met seniorenondersteuning

Primeur uitvaartcoöperaties CUVO en De Laatste Eer 

I

Wilt u aan de slag als 
Blijmaker, Senioren
ondersteuner? 
Bel ons! U bent welkom! 

Door John Navarro

Een belangrijke groep binnen onze stichting zijn de 
Blijmakers die dagelijks onze leden bezoeken en 
échte seniorenondersteuners zijn geworden. Zo 
maken zij het leven van onze leden aangenamer en 
zorgen voor meer levensvreugde.

Blijmaker Suzanne de Lange (rechts) op bezoek bij mevrouw Van den Berg

Wilt u de wens tot resomeren laten 
vastleggen bij uw uitvaartwensen? 

Neem contact op met de CUVO 
consulenten (070) 349 95 71 of via 
info@cuvo.nl. Zij kunnen u advi

seren, uw wensen met u op papier 
zetten of uw vragen beantwoorden.

T
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an het woord is Michel 
van den Bosch die in 2018 

eigenaar is geworden van De 
Gedenkgroep met vestigingen 
in Wate ringen, Benthuizen en 
Rotterdam. Hij is ruim vijf en 
twintig jaar werkzaam in de 

branche en heeft veel erva-
ring opgedaan met het 

maken en ontwerpen 
van gedenkstenen. 

Als je de produc-
tiehal binnenloopt zie je het 
vakmanschap. Veel handwerk 

maakt dit werk ook bijzonder. 
Elke steen vraagt een specifieke 
bewerking. Er is een verschei-
denheid aan materialen be-
schikbaar zoals marmer, graniet 
en hardsteen en de bewerking 
daarvan vraagt veel creativiteit 
binnen het bedrijf dat groot is 
dankzij zijn ervaring. 

Niet alleen het ontwerpen, maar 
ook met het plaatsen van alle 
soorten grafmonumenten houdt 
de Gedenkgroep zich mee bezig. 
‘Een mooie zorgvuldig gemaakte 
steen die niet goed geplaatst is, 
zou afbreuk doen aan de hoge 
kwaliteit die wij voorstaan,” 
aldus Michel.

Michel is glaskunstenaar en 
leverde in eerste instantie naam-
boordjes van glas aan de vorige 
eigenaar van de Gedenkgroep, 
Ron Endlich. “Hij doet het nu 
wat rustiger aan, maar is enkele 
dagen per week nog actief 
binnen het bedrijf, wat met zijn 
lange ervaring zeker welkom is.”

Ook heeft de Gedenkgroep een 
eigen glasatelier waar allerlei 

vormen van glas worden ontwor-
pen. Het toevoegen van glasele-
menten brengt variatie in het 
ontwerp van de steen. Het geeft 
schittering als de zon schrijnt 
wat een mooi effect geeft. Steeds 
meer mensen ontdekken de 
bijzondere stijl die glas met zich 
meebrengt. 

Het bedrijf telt ruim twintig 
werk nemers en ziet de toekomst 
met vertrouwen tegemoet omdat 
het zich onderscheidt in de 
markt door kwaliteit, de grote 
variatie aan gedenkstenen, en 
het vertrouwen dat De Gedenk-

groep in de loop der jaren heeft 
opgebouwd.

“Ja, het is een hele verantwoor-
ding een bedrijf draaiende te 
houden, dat zoveel gezinnen van 
jou afhankelijk zijn. Maar goede 
(vak)mensen binnen je onderne-
ming moet je koesteren, alleen 
dan ben je in staat continuïteit te 
garanderen,” aldus Michel, die 
gauw naar de volgende afspraak 
moet.

ij maken niet zomaar 
een bloemstuk voor een 

uitvaart’, zegt Anneke. Juist 
door de samenwerking met de 
familie ontstaan er ‘Bijzondere 
Bloemen Belevingen’. 
Wij mogen mensen betrekken 
bij het maken van het rouw-
werk en zo bijdragen aan 
het afscheid nemen, wat een 
bijzondere mooie taak is!”

NIEUW! Bloemenband
Anneke de Mik is als eigena-
resse in de loop der jaren altijd 
innovatief geweest. Nieuw is 
de zogenaamde ‘bloemenband,’ 
die door Jantine Kraaijeveld 
is ontwikkeld (meer informa-
tie: www.bloemenband.nl). 
Dit is een op maat gemaakte, 
stijlvolle band die rondom 
een uitvaartkist of mand kan 

Als je binnenkomt in de winkel van Anneke de Mik 
word je begroet door een zee van bloemen. Aan de 
Laan van Meerdervoort maakt zij al meer dan 25 jaar 
bloemstukken in alle soorten en maten, én zij betrekt 
graag de nabestaande bij dit proces. 

W

Bijzondere Bloemen Belevingen

Anneke de Mik aan het werk. Foto’s: Fotografie Rondom Afscheid, 
Arenda Oomen (www.fotografierondomafscheid.nl)

Michel van den Bosch in zijn bedrijf.

Voorbeeld van door Gedenkwerk 
gemaakt grafmonument

Als je binnenkomt bij Steenhouwerij De Gedenk-
groep word je vriendelijk ontvangen. In de diver-
se ruimtes staan talloze voorbeelden van mooi 
gemaakte gedenkstenen in alle vormen, maten en 
kleuren. “Toch is het specifiek ontwerpen samen 
met de klant het mooist om te doen. Dát maakt 
het persoonlijk, en dat maakt ons ook uniek.”

Vakmanschap, 
hét kenmerk

Door John Navarro

www.uitvaartbloemist.nl - 070 360 08 65 (doorlopend telefonisch bereikbaar)

Voor informatie: 
www.degedenkgroep.nl

A

Door John Navarro

worden aangebracht. In deze 
band kunnen vervolgens losse 
bloemen worden gestoken. Het 
heeft een kleurrijk aanzicht en 
zo kunnen de nabestaande de 
overledene omringen in een 
prachtig bed van bloemen, ‘en 
voor een laatste keer met elkaar 
verbonden worden’.

Duurzaam bloemwerk
Kwaliteit en duurzaamheid 
staat hoog in het vaandel bij 
de uitvaartbloemist. De bloe-
men die worden ingekocht zijn 
duurzaam geteeld en komen 
van gecertificeerde kwekerijen. 
Ook de oase waar de bloemen 
worden ingestoken zijn biolo-
gisch afbreekbaar. Zo onder-
neemt het bedrijf duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord.

Persoonlijke aandacht
“Waardigheid en aandacht is 
waar het om gaat bij een uit-
vaart. Dat dragen wij uit, aldus 
Anneke de Mik. En dat is in 
goede handen bij de Uitvaart-
bloemist Den Haag.
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et zijn mooie vragen om 
eens over te mijmeren, 

vooral als je wat ouder wordt. 
Stilstaan bij zaken die belangrijk 
voor je zijn, biedt aanknopings-
punten voor de manier waarop je 
later wilt worden herinnerd. Hoe 
mooi zou het zijn als het laatste 
afscheid passend is bij de manier 
waarop je hebt geleefd? Dat is 
precies de reden waarom CUVO 
het ‘herinneringsboekje’ ontwik-
kelde. Uitvaartconsulenten Lydia 
Huijser en Remco Harms, lichten 
toe wat de toegevoegde waarde 
is.

Lydia: “De meeste mensen staan 
niet graag stil bij hun eigen uit-
vaart, maar we krijgen er na-
tuurlijk allemaal mee te maken. 

Op het moment dat je er niet 
meer bent, is het voor je nabe-
staanden fijn om te weten wat 
jouw wensen zijn, zodat ze het 
afscheid kunnen organiseren op 
een manier die bij jou past.” 

Keuzes liggen niet altijd 
voor de hand
Remco: “Ik merk dat veel van 
onze leden denken: ‘Ik ben al lid 
van CUVO/De Volharding, dan 
is toch alles geregeld?’ Maar ze 
realiseren zich niet dat ze veel 
keuzes hebben. Als die niet ex-
pliciet zijn vastgelegd in de uit-
vaartwensen, weten nabestaan-
den dat niet. Die keuzes liggen 
niet altijd voor de hand. Ik moet 
denken aan een afscheid van 
iemand die altijd een heel druk 

sociaal leven had gehad. Met 
een baan die veel sociale ver-
plichtingen en feestjes met zich 
meebracht. Echt iemand met een 
Bourgondische levensstijl. De fa-
milie dacht aan een uitvaart met 
veel genodigden. Maar deze man 
wilde het juist intiem houden. 
Er werden slechts 25 mensen 
uitgenodigd en na de plechtig-
heid was er een lunch met een 
drie-gangen menu. Pas na de uit-
vaart werd zijn overlijden aan de 
buitenwereld gecommuniceerd. 
Gelukkig had hij dit vastgelegd.”

Je kunt op allerlei manieren 
uiting geven aan wat voor 
jou belangrijk is
Lydia: “Jazeker, denk aan de 
plaats van de uitvaart, de mu-

ziek die wordt gespeeld of aan 
de keuze van de kist. Je kunt 
kiezen uit een eenvoudig model, 
een klassiekere variant of een 
duurzaam model gemaakt van 
wilgentenen. Er is tegenwoordig 
zelfs een volledig circulaire kist 
gemaakt van levend materiaal, 
de Loop. Maar ook qua rouwver-
voer is er veel mogelijk. Naast de 
standaard rouwauto zijn er aller-
lei alternatieven. Zo hebben we 
een elektrische Tesla die geschikt 
is voor rouwvervoer. Ook mooi is 
een loopkar waarbij de familie 
de overledene lopend naar de 
begraafplaats vervoert. Duur-
zaam en ook heel persoonlijk.” 

Het voorkomt onduidelijk-
heid bij nabestaanden
Remco: “In sommige families is 
het - bijvoorbeeld vanuit het ge-
loof - de gewoonte om familiele-
den te begraven al dan niet in een 
familiegraf. Maar wat nu als je 
liever wilt worden gecremeerd? 
Je kunt er niet vanuit gaan dat 
je nabestaanden dat weten, als 
dat niet op papier staat. Dat kan 
hele vervelende situaties opleve-
ren. Het komt ook nog wel eens 
voor dat de kinderen het niet 
met elkaar eens zijn over wat de 

laatste wens is van hun vader of 
moeder. Daarom kun je je wen-
sen het beste maar zo snel mo-
gelijk vastleggen. En wacht niet 
te lang. Iedereen kan opeens uit 
het leven worden gerukt. Ook als 
je nog niet heel oud bent. Dat is 
geen doemdenken maar een re-
eel risico, we kennen allemaal 
wel voorbeelden uit onze omge-
ving toch? Waarom zou je ideeën 
over je afscheid niet vastleggen, 
je plant toch ook je vakantie? 
Het is handig om te weten wat 
de mogelijkheden zijn en ook 
wat de kosten daarvan zijn. Wij 
maken dat inzichtelijk voor je en 
dan weet je precies waar je aan 
toe bent.”  

Een persoonlijk afscheid 
geeft troost
Lydia: “Het is mooi als mensen 
het laatste afscheid vormgeven 
op een manier die bij hen past. 
Zo’n persoonlijk afscheid geeft 
de nabestaanden veel troost. 
Met het persoonlijk herinne-
ringsboekje willen we onze le-
den helpen om hier over na te 
denken en er met elkaar over te 
praten. Ik hoor eigenlijk van ie-
dereen dat het rust geeft als het 
eenmaal op papier staat.”

Hoe wilt u herinnerd worden?

Leg uw uitvaartwensen vast
Hoe staat u eigenlijk in het leven en welke 
zaken zijn voor u belangrijk? Houdt u van 
de natuur, bezoekt u graag klassieke con-
certen of bent u een enthousiaste voet-
balfan? Leeft u op bij de gezelligheid van 
groepen mensen of geeft u de voorkeur 
aan een klein gezelschap? Leeft u uw leven 
vanuit een bepaalde geloofsovertuiging of 
levensmotto?

Door Ans Meiborg

‘Hoe mooi zou het zijn als het 
laatste afscheid passend is bij de 
manier waarop je hebt geleefd’

Lydia Huijser

Remco Harms

U kunt het Persoonlijk Herinneringsboekje 
bestellen bij CUVO via info@cuvo.nl, via 
www.cuvo.nl/herinneringsboekje of met de 
uitknipbon op pagina 12 van deze krant.

H
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an het woord is Michel 
van den Bosch die in 2018 

eigenaar is geworden van De 
Gedenkgroep met vestigingen 
in Wate ringen, Benthuizen en 
Rotterdam. Hij is ruim vijf en 
twintig jaar werkzaam in de 

branche en heeft veel erva-
ring opgedaan met het 

maken en ontwerpen 
van gedenkstenen. 

Als je de produc-
tiehal binnenloopt zie je het 
vakmanschap. Veel handwerk 

maakt dit werk ook bijzonder. 
Elke steen vraagt een specifieke 
bewerking. Er is een verschei-
denheid aan materialen be-
schikbaar zoals marmer, graniet 
en hardsteen en de bewerking 
daarvan vraagt veel creativiteit 
binnen het bedrijf dat groot is 
dankzij zijn ervaring. 

Niet alleen het ontwerpen, maar 
ook met het plaatsen van alle 
soorten grafmonumenten houdt 
de Gedenkgroep zich mee bezig. 
‘Een mooie zorgvuldig gemaakte 
steen die niet goed geplaatst is, 
zou afbreuk doen aan de hoge 
kwaliteit die wij voorstaan,” 
aldus Michel.

Michel is glaskunstenaar en 
leverde in eerste instantie naam-
boordjes van glas aan de vorige 
eigenaar van de Gedenkgroep, 
Ron Endlich. “Hij doet het nu 
wat rustiger aan, maar is enkele 
dagen per week nog actief 
binnen het bedrijf, wat met zijn 
lange ervaring zeker welkom is.”

Ook heeft de Gedenkgroep een 
eigen glasatelier waar allerlei 

vormen van glas worden ontwor-
pen. Het toevoegen van glasele-
menten brengt variatie in het 
ontwerp van de steen. Het geeft 
schittering als de zon schrijnt 
wat een mooi effect geeft. Steeds 
meer mensen ontdekken de 
bijzondere stijl die glas met zich 
meebrengt. 

Het bedrijf telt ruim twintig 
werk nemers en ziet de toekomst 
met vertrouwen tegemoet omdat 
het zich onderscheidt in de 
markt door kwaliteit, de grote 
variatie aan gedenkstenen, en 
het vertrouwen dat De Gedenk-

groep in de loop der jaren heeft 
opgebouwd.

“Ja, het is een hele verantwoor-
ding een bedrijf draaiende te 
houden, dat zoveel gezinnen van 
jou afhankelijk zijn. Maar goede 
(vak)mensen binnen je onderne-
ming moet je koesteren, alleen 
dan ben je in staat continuïteit te 
garanderen,” aldus Michel, die 
gauw naar de volgende afspraak 
moet.

ij maken niet zomaar 
een bloemstuk voor een 

uitvaart’, zegt Anneke. Juist 
door de samenwerking met de 
familie ontstaan er ‘Bijzondere 
Bloemen Belevingen’. 
Wij mogen mensen betrekken 
bij het maken van het rouw-
werk en zo bijdragen aan 
het afscheid nemen, wat een 
bijzondere mooie taak is!”

NIEUW! Bloemenband
Anneke de Mik is als eigena-
resse in de loop der jaren altijd 
innovatief geweest. Nieuw is 
de zogenaamde ‘bloemenband,’ 
die door Jantine Kraaijeveld 
is ontwikkeld (meer informa-
tie: www.bloemenband.nl). 
Dit is een op maat gemaakte, 
stijlvolle band die rondom 
een uitvaartkist of mand kan 

Als je binnenkomt in de winkel van Anneke de Mik 
word je begroet door een zee van bloemen. Aan de 
Laan van Meerdervoort maakt zij al meer dan 25 jaar 
bloemstukken in alle soorten en maten, én zij betrekt 
graag de nabestaande bij dit proces. 

W

Bijzondere Bloemen Belevingen

Anneke de Mik aan het werk. Foto’s: Fotografie Rondom Afscheid, 
Arenda Oomen (www.fotografierondomafscheid.nl)

Michel van den Bosch in zijn bedrijf.

Voorbeeld van door Gedenkwerk 
gemaakt grafmonument

Als je binnenkomt bij Steenhouwerij De Gedenk-
groep word je vriendelijk ontvangen. In de diver-
se ruimtes staan talloze voorbeelden van mooi 
gemaakte gedenkstenen in alle vormen, maten en 
kleuren. “Toch is het specifiek ontwerpen samen 
met de klant het mooist om te doen. Dát maakt 
het persoonlijk, en dat maakt ons ook uniek.”

Vakmanschap, 
hét kenmerk

Door John Navarro

www.uitvaartbloemist.nl - 070 360 08 65 (doorlopend telefonisch bereikbaar)

Voor informatie: 
www.degedenkgroep.nl

A

Door John Navarro

worden aangebracht. In deze 
band kunnen vervolgens losse 
bloemen worden gestoken. Het 
heeft een kleurrijk aanzicht en 
zo kunnen de nabestaande de 
overledene omringen in een 
prachtig bed van bloemen, ‘en 
voor een laatste keer met elkaar 
verbonden worden’.

Duurzaam bloemwerk
Kwaliteit en duurzaamheid 
staat hoog in het vaandel bij 
de uitvaartbloemist. De bloe-
men die worden ingekocht zijn 
duurzaam geteeld en komen 
van gecertificeerde kwekerijen. 
Ook de oase waar de bloemen 
worden ingestoken zijn biolo-
gisch afbreekbaar. Zo onder-
neemt het bedrijf duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord.

Persoonlijke aandacht
“Waardigheid en aandacht is 
waar het om gaat bij een uit-
vaart. Dat dragen wij uit, aldus 
Anneke de Mik. En dat is in 
goede handen bij de Uitvaart-
bloemist Den Haag.
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et zijn mooie vragen om 
eens over te mijmeren, 

vooral als je wat ouder wordt. 
Stilstaan bij zaken die belangrijk 
voor je zijn, biedt aanknopings-
punten voor de manier waarop je 
later wilt worden herinnerd. Hoe 
mooi zou het zijn als het laatste 
afscheid passend is bij de manier 
waarop je hebt geleefd? Dat is 
precies de reden waarom CUVO 
het ‘herinneringsboekje’ ontwik-
kelde. Uitvaartconsulenten Lydia 
Huijser en Remco Harms, lichten 
toe wat de toegevoegde waarde 
is.

Lydia: “De meeste mensen staan 
niet graag stil bij hun eigen uit-
vaart, maar we krijgen er na-
tuurlijk allemaal mee te maken. 

Op het moment dat je er niet 
meer bent, is het voor je nabe-
staanden fijn om te weten wat 
jouw wensen zijn, zodat ze het 
afscheid kunnen organiseren op 
een manier die bij jou past.” 

Keuzes liggen niet altijd 
voor de hand
Remco: “Ik merk dat veel van 
onze leden denken: ‘Ik ben al lid 
van CUVO/De Volharding, dan 
is toch alles geregeld?’ Maar ze 
realiseren zich niet dat ze veel 
keuzes hebben. Als die niet ex-
pliciet zijn vastgelegd in de uit-
vaartwensen, weten nabestaan-
den dat niet. Die keuzes liggen 
niet altijd voor de hand. Ik moet 
denken aan een afscheid van 
iemand die altijd een heel druk 

sociaal leven had gehad. Met 
een baan die veel sociale ver-
plichtingen en feestjes met zich 
meebracht. Echt iemand met een 
Bourgondische levensstijl. De fa-
milie dacht aan een uitvaart met 
veel genodigden. Maar deze man 
wilde het juist intiem houden. 
Er werden slechts 25 mensen 
uitgenodigd en na de plechtig-
heid was er een lunch met een 
drie-gangen menu. Pas na de uit-
vaart werd zijn overlijden aan de 
buitenwereld gecommuniceerd. 
Gelukkig had hij dit vastgelegd.”

Je kunt op allerlei manieren 
uiting geven aan wat voor 
jou belangrijk is
Lydia: “Jazeker, denk aan de 
plaats van de uitvaart, de mu-

ziek die wordt gespeeld of aan 
de keuze van de kist. Je kunt 
kiezen uit een eenvoudig model, 
een klassiekere variant of een 
duurzaam model gemaakt van 
wilgentenen. Er is tegenwoordig 
zelfs een volledig circulaire kist 
gemaakt van levend materiaal, 
de Loop. Maar ook qua rouwver-
voer is er veel mogelijk. Naast de 
standaard rouwauto zijn er aller-
lei alternatieven. Zo hebben we 
een elektrische Tesla die geschikt 
is voor rouwvervoer. Ook mooi is 
een loopkar waarbij de familie 
de overledene lopend naar de 
begraafplaats vervoert. Duur-
zaam en ook heel persoonlijk.” 

Het voorkomt onduidelijk-
heid bij nabestaanden
Remco: “In sommige families is 
het - bijvoorbeeld vanuit het ge-
loof - de gewoonte om familiele-
den te begraven al dan niet in een 
familiegraf. Maar wat nu als je 
liever wilt worden gecremeerd? 
Je kunt er niet vanuit gaan dat 
je nabestaanden dat weten, als 
dat niet op papier staat. Dat kan 
hele vervelende situaties opleve-
ren. Het komt ook nog wel eens 
voor dat de kinderen het niet 
met elkaar eens zijn over wat de 

laatste wens is van hun vader of 
moeder. Daarom kun je je wen-
sen het beste maar zo snel mo-
gelijk vastleggen. En wacht niet 
te lang. Iedereen kan opeens uit 
het leven worden gerukt. Ook als 
je nog niet heel oud bent. Dat is 
geen doemdenken maar een re-
eel risico, we kennen allemaal 
wel voorbeelden uit onze omge-
ving toch? Waarom zou je ideeën 
over je afscheid niet vastleggen, 
je plant toch ook je vakantie? 
Het is handig om te weten wat 
de mogelijkheden zijn en ook 
wat de kosten daarvan zijn. Wij 
maken dat inzichtelijk voor je en 
dan weet je precies waar je aan 
toe bent.”  

Een persoonlijk afscheid 
geeft troost
Lydia: “Het is mooi als mensen 
het laatste afscheid vormgeven 
op een manier die bij hen past. 
Zo’n persoonlijk afscheid geeft 
de nabestaanden veel troost. 
Met het persoonlijk herinne-
ringsboekje willen we onze le-
den helpen om hier over na te 
denken en er met elkaar over te 
praten. Ik hoor eigenlijk van ie-
dereen dat het rust geeft als het 
eenmaal op papier staat.”

Hoe wilt u herinnerd worden?

Leg uw uitvaartwensen vast
Hoe staat u eigenlijk in het leven en welke 
zaken zijn voor u belangrijk? Houdt u van 
de natuur, bezoekt u graag klassieke con-
certen of bent u een enthousiaste voet-
balfan? Leeft u op bij de gezelligheid van 
groepen mensen of geeft u de voorkeur 
aan een klein gezelschap? Leeft u uw leven 
vanuit een bepaalde geloofsovertuiging of 
levensmotto?

Door Ans Meiborg

‘Hoe mooi zou het zijn als het 
laatste afscheid passend is bij de 
manier waarop je hebt geleefd’

Lydia Huijser

Remco Harms

U kunt het Persoonlijk Herinneringsboekje 
bestellen bij CUVO via info@cuvo.nl, via 
www.cuvo.nl/herinneringsboekje of met de 
uitknipbon op pagina 12 van deze krant.

H



76 dinsdag 6 april 2021dinsdag 6 april 2021 DE VOLHARDING KRANT DE VOLHARDING KRANT

Je hing met je Rembrandts in het Rijksmuseum. 
Hoe is dat zo gekomen?
“Mijn klanten en een aantal vrienden uit de straat vonden 
dat ik mee moest doen aan deze competitie. Het was in 
het Rembrandtjaar 2019, het Rijksmuseum vroeg om in-
zending van kunstuitingen met als enige beperking dat 
het iets met Rembrandt te maken moest hebben. Uit de 
heel wereld kwamen ruim 8.000 inzendingen. Uiteinde-
lijk kregen 560 een plaatsje aan de muur van het muse-
um. In een aparte zaal hingen 14 doeken, waaronder de 
drie portretten van mij.”

Wat deed jouw doeken eruit springen?
“Ik had Rembrandts zijn zelfportretten geschilderd maar 
nu als een eigentijdse jongere. Wat ik wel grappig vond 
was dat een van de andere collega’s die in deze zaal hing 
Bennie Joling van de boeren-rockgroep Normaal was. 
Ook hij met drie doeken.”

Is dat nu je specialisme, portretten schilderen?
“Ik doe het graag en zelfs in deze coronatijd kan ik met 
behulp van foto’s en de mogelijkheden van zoom en skype 
portretten maken. En tot alle tevredenheid van klanten, 
maar nee portretten schilderen is niet mijn specialiteit. 
Schilderen is mijn vak en beroep. En gelukkig is dat veel 
breder en gevarieerder. Ik denk dat ik alleen niet graag 
stillevens maak. Ik ben meer van de dynamiek en energie. 
Een dubbele betekenis in mijn schilderijen.”

Hoe ben je eigenlijk kunstenaar geworden?
“Door mijn oma die me een schilderdoos gaf, op mijn elf-
de ben ik dus gaan schilderen. En de ruimte die ik thuis 
kreeg om mezelf te zijn en te ontwikkelen. Ik ben naar 
de Kunstacademie in Den Haag gegaan waar ik in 1978 
afstudeerde. Tot ’82 had ik moeite als kunstschilder het 
hoofd boven water te houden, gelukkig had ik een vriendin 
die me met haar inkomen van de hongerdood heeft gered.”

Kunstenaar/ondernemer
“Daarna ben ik als illustrator van boeken en ontwerper 
met een studio begonnen. Maar na tien redelijk succes-
volle jaren ben ik weer volledig als beroepsschilder be-
gonnen. Mijn eerste expositie was in Wassenaar, waar 
ik tot mijn blijdschap alle stukken heb verkocht. Daarna 
zouden er, tot nu toe, nog tachtig exposities volgen. Als 
kunstenaar moet je ook oog hebben voor de verkoop en 
ondernemingsgoesting hebben. Het blijven hangen in een 
genre en maar wachten tot de kopers kopen is een te een-
voudige manier om je kunst te verspreiden. Verder ben ik 
actief als fotograaf, uitgever en geef ik cursussen.”

Veel mensen kennen je van je zeeën, ook nu 
weer hangt in de etalage van je galerie een 
machtig energiek zeeschilderij. Hoe komt 
het dat je je hier zo aan overgeeft?
“De zeeën schilder ik sinds 2014. Daarbij enorm gestimu-
leerd door een gezelschap van zesendertig kunstenaars 
die het genootschap van zeeschilders hebben gevormd. 
Zelf heb ik de voorkeur om zeeën te schilderen waarin 
de enorme trekkracht en energie van de golven zichtbaar 
wordt. Het vangen van de dynamiek van de zee. Ik maak 
de zeeën vanuit mijn eigen belevingswereld en wel van-
uit eén perspectief. Mijn beeld wordt gevormd door mijn 
levenslange liefde voor het zeilen. Maar vooral door de 
keren dat ik op de oceaan heb gevaren. Bovenal echter 
– en dat geeft het waarnemingsperspectief aan – vanuit 
de golven. Tijdens een van die tochten ben ik overboord 
geslagen. Zeer angstig, gelukkig op tijd uit het woest gol-
vende watergeweld gehaald. Je ziet de golven dan wel 
als gewelddadig en krachtig. De Engelse schilder Turner 
deed iets vergelijkbaars. Hij liet zich voor het juiste per-
spectief en beleving van de zee, tijdens een storm op de 
Noordzee, aan de mast liet vastbinden.”

Het zijn wel zeebelevingen die er totaal anders 
uit zien dan de Van der Velde’s uit de 17e eeuw 
en schilderijen van bijvoorbeeld Mesdag
“Ja dat is zo. Ik schilder zonder schepen en zonder strand 
en bomschuiten. Daardoor kan ik de overweldigende trek-
kracht, de onbeheersbare energie, de stille dreiging, vol-
ledig uitbeelden. Als je niet oppas dan verdrink je. Dat is 
de zee.”

Hoe wordt je werk vandaag de dag gewaardeerd?
“Steeds beter, ik verkoop mijn doeken, ik heb meer dan 
150 bewonderaars die mijn schilderijen aanschaffen en er 
komen er steeds meer bij.”

Je houdt dus nog steeds van de zee?
 “Met mijn vrouw zeil ik elk jaar voor lange tijd over de 
wereldzeeën, ik kom dan elke keer weer met het grootste 
plezier thuis in de Prins Hendrikstraat. Dan haal ik mijn 
eten weer bij ‘Curry en Cocos’ en drinken we weer buiten 
een drankje met straatvrienden en collega’s. Dan ben ik 
weer opgeladen om portretten te maken die vertellen wie 
de geportretteerde zijn. En natuurlijk  leg ik de zee vast, 
die o zo veranderlijke caleidoscoop van gekleurde energie.”

De Prins Hendrikstraat in het Haagse Zeehel-
denkwartier is een on-Haagse straat. Het ka-
rakter van de straat zit in de verscheidenheid 
van winkels en kleine koffiebars, lunchrooms 
en werkplaatsen van kunstzinnige of ambach-
telijke werkers. Dat trekt veel actieve en jonge 
twintigers en dertigers die in de omringende 
straten wonen. Aan de andere kant richting de 
Veenkade staan er woningen van de woning-
bouwverenigingen. Hierdoor ontstaan er een 
gemengde buurt en wordt de eenzijdigheid 
van een yuppenbuurt doorbroken. Winkels en 
ateliers maken het een bruisende en levendi-
ge straat. Nu in de coronatijd wat minder, dat 
spreekt voor zich. Dat is echter niet blijvend, in 
de zomer als de zorgen voorbij zijn, dan bloeit 
de straat op de terrassen weer op.

Victor Hoefnagels is een van de smaakmakers 
in de Prins Hendrikstraat, hij runt samen met 
zijn vrouw, Jacqueline Crijns, galerie Pied à Ter-
re, en is de overbuurman van onze coöperatie 
CUVO De Volharding. Hoefnagels is een veel-
zijdige beeldende kunstenaar: hij fotografeert, 
geeft kunstboeken uit, schildert, is zeezeiler en 
dan is er natuurlijk nog de galerie. Een gesprek 
met Victor Hoefnagels.

Victor Hoefnagels 
ook in zijn atelier op zee

Door Constant Martini
Victor Hoefnagels in zijn atelier

Victor Hoefnagels, inzending voor de grote Rembrandt-
tentoonstelling van 2019 in het Rijksmuseum, ‘De berusting’

De zee, altijd weer de zee. Dark blue and turquoise 160x100cm. Foto: Victor Hoefnagels

Finishing the orange 80x120cm. Foto: Victor Hoefnagels

Op de website, 
www.victorhoefnagels.nl, 
kunt u meer over de 
kunstenaar lezen
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Je hing met je Rembrandts in het Rijksmuseum. 
Hoe is dat zo gekomen?
“Mijn klanten en een aantal vrienden uit de straat vonden 
dat ik mee moest doen aan deze competitie. Het was in 
het Rembrandtjaar 2019, het Rijksmuseum vroeg om in-
zending van kunstuitingen met als enige beperking dat 
het iets met Rembrandt te maken moest hebben. Uit de 
heel wereld kwamen ruim 8.000 inzendingen. Uiteinde-
lijk kregen 560 een plaatsje aan de muur van het muse-
um. In een aparte zaal hingen 14 doeken, waaronder de 
drie portretten van mij.”

Wat deed jouw doeken eruit springen?
“Ik had Rembrandts zijn zelfportretten geschilderd maar 
nu als een eigentijdse jongere. Wat ik wel grappig vond 
was dat een van de andere collega’s die in deze zaal hing 
Bennie Joling van de boeren-rockgroep Normaal was. 
Ook hij met drie doeken.”

Is dat nu je specialisme, portretten schilderen?
“Ik doe het graag en zelfs in deze coronatijd kan ik met 
behulp van foto’s en de mogelijkheden van zoom en skype 
portretten maken. En tot alle tevredenheid van klanten, 
maar nee portretten schilderen is niet mijn specialiteit. 
Schilderen is mijn vak en beroep. En gelukkig is dat veel 
breder en gevarieerder. Ik denk dat ik alleen niet graag 
stillevens maak. Ik ben meer van de dynamiek en energie. 
Een dubbele betekenis in mijn schilderijen.”

Hoe ben je eigenlijk kunstenaar geworden?
“Door mijn oma die me een schilderdoos gaf, op mijn elf-
de ben ik dus gaan schilderen. En de ruimte die ik thuis 
kreeg om mezelf te zijn en te ontwikkelen. Ik ben naar 
de Kunstacademie in Den Haag gegaan waar ik in 1978 
afstudeerde. Tot ’82 had ik moeite als kunstschilder het 
hoofd boven water te houden, gelukkig had ik een vriendin 
die me met haar inkomen van de hongerdood heeft gered.”

Kunstenaar/ondernemer
“Daarna ben ik als illustrator van boeken en ontwerper 
met een studio begonnen. Maar na tien redelijk succes-
volle jaren ben ik weer volledig als beroepsschilder be-
gonnen. Mijn eerste expositie was in Wassenaar, waar 
ik tot mijn blijdschap alle stukken heb verkocht. Daarna 
zouden er, tot nu toe, nog tachtig exposities volgen. Als 
kunstenaar moet je ook oog hebben voor de verkoop en 
ondernemingsgoesting hebben. Het blijven hangen in een 
genre en maar wachten tot de kopers kopen is een te een-
voudige manier om je kunst te verspreiden. Verder ben ik 
actief als fotograaf, uitgever en geef ik cursussen.”

Veel mensen kennen je van je zeeën, ook nu 
weer hangt in de etalage van je galerie een 
machtig energiek zeeschilderij. Hoe komt 
het dat je je hier zo aan overgeeft?
“De zeeën schilder ik sinds 2014. Daarbij enorm gestimu-
leerd door een gezelschap van zesendertig kunstenaars 
die het genootschap van zeeschilders hebben gevormd. 
Zelf heb ik de voorkeur om zeeën te schilderen waarin 
de enorme trekkracht en energie van de golven zichtbaar 
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deed iets vergelijkbaars. Hij liet zich voor het juiste per-
spectief en beleving van de zee, tijdens een storm op de 
Noordzee, aan de mast liet vastbinden.”

Het zijn wel zeebelevingen die er totaal anders 
uit zien dan de Van der Velde’s uit de 17e eeuw 
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Veenkade staan er woningen van de woning-
bouwverenigingen. Hierdoor ontstaan er een 
gemengde buurt en wordt de eenzijdigheid 
van een yuppenbuurt doorbroken. Winkels en 
ateliers maken het een bruisende en levendi-
ge straat. Nu in de coronatijd wat minder, dat 
spreekt voor zich. Dat is echter niet blijvend, in 
de zomer als de zorgen voorbij zijn, dan bloeit 
de straat op de terrassen weer op.

Victor Hoefnagels is een van de smaakmakers 
in de Prins Hendrikstraat, hij runt samen met 
zijn vrouw, Jacqueline Crijns, galerie Pied à Ter-
re, en is de overbuurman van onze coöperatie 
CUVO De Volharding. Hoefnagels is een veel-
zijdige beeldende kunstenaar: hij fotografeert, 
geeft kunstboeken uit, schildert, is zeezeiler en 
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Haagse jongen?
“Jazeker. Ik kom uit Zuidwest Den Haag, Beresteinlaan is 
de omgeving van mijn jeugd. Daar op school geweest en 
de HAVO gedaan. Natuurlijk was er toen ook ADO dat een 
saamhorigheid gaf omdat dat een echte Haagse club was 
waar je je mee verbonden kon voelen. Een club van de stad 
in de stad. De tocht naar het stadion gaf je een enorm ver-
bonden gevoel. In de pauze een broodje worst. De geur 
alleen al zouden ze cultureel erfgoed moeten maken. Jam-
mer dat de club nu in het Forepark speelt. De verbonden-
heid en de traditie van zondagmiddag in Den Haag naar 
het voetbal gaan is voorbij. Het gaat natuurlijk niet over 
het gebrek aan succes. Dat is tegenwoordig alleen maar 
een geldkwestie. Jammer, dat besluit om te vertrekken. In-
middels ben ik een echte Feijenoord-fan, je voelt daar de 
voetbalpassie en clubgevoel dat me zo aanspreekt.”

Wat maakt Den Haag speciaal?
“Het strand en de duinen. Het is de weg naar de vrijheid. 
Loop of fiets, je bent er zo en je voelt de ongeremdheid 
van de zee, de verleiding van het zand en het helmgras. 
Samen met je vrouw haal je opgelucht adem. De druk van 
het stadsleven verdwijnt dank zij de verre horizon, de gol-
ven en de zilte zeelucht en natuurlijk de altijd waaiende 
wind. Die zorgt ervoor dat de stad altijd fris voelt. Van het 
strand is het vervolgens maar acht minuten fietsen naar de 
binnenstad. Met cafés, met winkels en de mensen. En er is 
altijd verse vis! Speciaal ook is natuurlijk het Binnenhof, 
mijn werkterrein maar wel in een omgeving die elders in 
de wereld niet voorkomt. Een bestuurscentrum van acht 
eeuwen oud; en welke stad heeft in het hart een middel-
eeuwse ridderzaal! 

Je vergeleek Den Haag ook eens met de artistieke 
New-Yorkse wijk Greenwich Village is dat niet wat 
overdreven?
“Helemaal niet. Als je vanaf het Centraal Station naar de 
Weimarstraat loopt is dat ongeveer net zo lang als een 

straat in The Village. In Den Haag loopt een lang lint van de 
Lange Poten, door de Spuistraat via de Prinsestraat (Hof-
kwartier) Langs de Toussaintkade, het Zeeheldenkwartier 
in. Die omgeving heeft net zo veel te bieden als The Villa-
ge: terrassen, koffiehuizen en lunchrooms en het almaar 
toenemende assortiment gevarieerde restaurants – je kunt 
er de hele wereld eten - de pop-up stores, de boetieks en 
de extravagante winkel van Lola Stola - een van de vele in 
de Prins Hendrikstraat. Daarna splits het zich in de Wei-
marstraat een sterk opkomende buurt en de Reinkenstraat. 
Heerlijk, verrassend. Je ontdekt altijd wat.”

En word je ook herkend, als bekende televisieman?
“Ja, dat kan niet anders. Met een kop zoals ik heb, val je 
altijd op. Ik vind het leuk, zo ijdel ben ik wel. De andere 
kant is dat de laatste tijd mensen me op straat aanspreken 
om hun mening te geven. Vooral de term fake-news wordt 
veel gebruikt. En in Den Haag zit er dan veel venijn in die 
boodschappen. Niet altijd prettig. Je vraagt je af hoe je dit 
soort uitingen toch zou kunnen beperken. Dat fake-news is 
gewoon na-apen. Het komt vooral uit de Verenigde Staten 
waar Trump er een kunst van wist te maken door de pers te 
kleineren en te ondermijnen. Gevaarlijk voor de democra-
tie ook. Het NOS-journaal geldt toch –en zo denkt gelukkig 
de overgrote meerderheid erover – als de meest betrouw-
bare feitelijk nieuwsbron in het land.”

Hagenaar of Hagenees?
“Nou volgens de traditie kan ik zeggen Hagenees. Of-
schoon mijn vader als mijn moeder niet in Den Haag zijn 
geboren. Als je goed luistert hoor je in mijn presentatie een 
Haagse tongval. Natuurlijk heb ik voor mijn vak mijn taal 
aangepast, maar sommige woorden slippen er doorheen; 
een restantje Hagenees. Maar als je onder elkaar bent met 
een aantal andere Hagenaars dan wordt de taal ook steeds 
Haagser. Het is een sociologisch etiket. In deze zin ben ik 
als geboren en getogen Hagenaar en een Hagenees.”

Heb je wel eens voordeel in je werk dat je uit de 
stad komt?
“In het gesprek met de minister-president kun je wel mer-
ken dat wij allebei uit Den Haag komen. We benaderen 
elkaar ook zo. Direct. Niet voorzichtig en altijd tegenspre-
kend. Natuurlijk binnen de perken van het gesprek. Hij 
is tenslotte de leider van de landsregering. Hij is ook een 
Haagse jongen en dat geeft een gemeenschappelijke basis.” 

Ron Fresen is een Haagse journalist die de meesten wel kennen van het 
NOS-journaal. Zijn karakteristieke hoofd met de vorsende ogen en zijn 
grote gestalte maken het bijna onmogelijk om niet het gevoel te krijgen 
dat je wordt ondervraagd. De rollen zijn nu omgekeerd. Constant Martini 
ondervroeg over wat hem een Haagse jongen maakt. 

‘De geur van warme worst in het Zuiderpark zouden 
we cultureel erfgoed moeten maken.’

Door Constant Martini

NOS-journalist Ron Fresen zou meteen gaan huilen als hij geen Hagenees zou zijn. Foto: Piet Gispen

De Weimarstraat, een van de leukste straten van Den Haag. Foto: Piet Gispen

Ron Fresen, Den Haag 
net zo mooi als The Village 

‘Het gesprek gaat alle kanten 
op. Maar inderdaad, altijd 
over Den Haag’

Wie is jouw voorbeeld als het gaat om politiek 
verslaggeven?
“Ja dat is toch Ton Planken (in het verleden journalist bij 
Haagsche Courant, Volkskrant en NOS). Zijn ironie en zijn 
directe stijl om te zeggen wat de politici bedoelden, over-
goten met een sausje ironie, maakte hem tot mijn voor-
beeld. Een man op eenzame hoogte die de relativiteit niet 
ver had weggestopt.”

En wat wordt het nieuws vandaag?
“Zonder twijfel weer corona. Van een nationaal project, 
met ze allen tegen corona, begint het nu steeds meer een 
normaal politiek proces te worden. Er wordt steeds meer 
ruimte genomen voor eigen meningen. Voor de politieke 
verantwoording is dat natuurlijk prima. Maar we zijn wel 
met een onbekende pandemie bezig en die is van ons al-
lemaal en moet, lijkt mij, eensgezind aangepakt worden. 
En natuurlijk vind ik zelf ook dat het wel lang duurt en 
een beetje saai wordt. Steeds maar naar het strand, door 
de duinen en wandelen door de stad – ook al is het Den 
Haag –, maar de vrijheid om te doen en te laten wat je wilt, 
neemt toe. Ik voel het ook. Nog even volhouden het einde 
is in zicht er is licht aan het eind van de tunnûl.”

Veel Hagenaars uit Belgisch Park of Staten-
kwartier noemen zich Hagenees. Is dat niet wat 
vreemd?
“Ja het is vreemd. Omdat deze Hagenaars zich sieren met 
een term die vooral van toepassing is op de op de oude 
Schilderswijk en de volksbuurten. Een enkel woord met de 
oh of de g lukt nog wel, maar daarna neemt het tweede 
Haagse accent, de aardappel in de keel, het weer over.”

Je werkt nu zeventien jaar bij het N0S Journaal en 
acht jaar voor het Achtuurjournaal, wat wil je nog 
meer?
“Het is met veel plezier dat ik dit werk doe. Direct bij het 
nieuws en zakelijk weergeven of verklaren wat er aan de 
hand is. Ik ben uit 1958 en als ik wat vooruit denk dan lijkt 
mij wat meer uitzoek-journalistiek een mogelijke volgende 
stap. Mooie documentaires maken en achtergronden uit-
pluizen.”

Altijd al journalist willen worden?
“Ja. Toen ik van de HAVO afkwam ben ik direct naar de 
school van de journalistiek gegaan om vervolgens te wor-
den uitgeloot. Tot twee keer toe. Het werd geen verloren 
tijd, want ik ben naar de Haagse Sociale Academie gegaan. 
Intussen ben ik me toen bezig gaan houden met het starten 
van Radio West. En heb daar vele rangen en standen door-
lopen. Het programma ‘Gesprek van de dag’ gedaan, waar 
je wel de wat rauwer confrontatie met de luisteraars hebt, 
tot hoofdredacteur. Het vak van politiek journalist leerde 
ik als raadsverslaggever bij de Haagse gemeenteraad. Toen 
wel een wat pittiger gezelschap politici dan vandaag de 
dag. Er was meer passie en het was Haagser. De raadsleden 
kenden de stad.” 
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bare feitelijk nieuwsbron in het land.”

Hagenaar of Hagenees?
“Nou volgens de traditie kan ik zeggen Hagenees. Of-
schoon mijn vader als mijn moeder niet in Den Haag zijn 
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als geboren en getogen Hagenaar en een Hagenees.”
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elkaar ook zo. Direct. Niet voorzichtig en altijd tegenspre-
kend. Natuurlijk binnen de perken van het gesprek. Hij 
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ondervroeg over wat hem een Haagse jongen maakt. 

‘De geur van warme worst in het Zuiderpark zouden 
we cultureel erfgoed moeten maken.’

Door Constant Martini

NOS-journalist Ron Fresen zou meteen gaan huilen als hij geen Hagenees zou zijn. Foto: Piet Gispen

De Weimarstraat, een van de leukste straten van Den Haag. Foto: Piet Gispen

Ron Fresen, Den Haag 
net zo mooi als The Village 

‘Het gesprek gaat alle kanten 
op. Maar inderdaad, altijd 
over Den Haag’

Wie is jouw voorbeeld als het gaat om politiek 
verslaggeven?
“Ja dat is toch Ton Planken (in het verleden journalist bij 
Haagsche Courant, Volkskrant en NOS). Zijn ironie en zijn 
directe stijl om te zeggen wat de politici bedoelden, over-
goten met een sausje ironie, maakte hem tot mijn voor-
beeld. Een man op eenzame hoogte die de relativiteit niet 
ver had weggestopt.”

En wat wordt het nieuws vandaag?
“Zonder twijfel weer corona. Van een nationaal project, 
met ze allen tegen corona, begint het nu steeds meer een 
normaal politiek proces te worden. Er wordt steeds meer 
ruimte genomen voor eigen meningen. Voor de politieke 
verantwoording is dat natuurlijk prima. Maar we zijn wel 
met een onbekende pandemie bezig en die is van ons al-
lemaal en moet, lijkt mij, eensgezind aangepakt worden. 
En natuurlijk vind ik zelf ook dat het wel lang duurt en 
een beetje saai wordt. Steeds maar naar het strand, door 
de duinen en wandelen door de stad – ook al is het Den 
Haag –, maar de vrijheid om te doen en te laten wat je wilt, 
neemt toe. Ik voel het ook. Nog even volhouden het einde 
is in zicht er is licht aan het eind van de tunnûl.”

Veel Hagenaars uit Belgisch Park of Staten-
kwartier noemen zich Hagenees. Is dat niet wat 
vreemd?
“Ja het is vreemd. Omdat deze Hagenaars zich sieren met 
een term die vooral van toepassing is op de op de oude 
Schilderswijk en de volksbuurten. Een enkel woord met de 
oh of de g lukt nog wel, maar daarna neemt het tweede 
Haagse accent, de aardappel in de keel, het weer over.”

Je werkt nu zeventien jaar bij het N0S Journaal en 
acht jaar voor het Achtuurjournaal, wat wil je nog 
meer?
“Het is met veel plezier dat ik dit werk doe. Direct bij het 
nieuws en zakelijk weergeven of verklaren wat er aan de 
hand is. Ik ben uit 1958 en als ik wat vooruit denk dan lijkt 
mij wat meer uitzoek-journalistiek een mogelijke volgende 
stap. Mooie documentaires maken en achtergronden uit-
pluizen.”

Altijd al journalist willen worden?
“Ja. Toen ik van de HAVO afkwam ben ik direct naar de 
school van de journalistiek gegaan om vervolgens te wor-
den uitgeloot. Tot twee keer toe. Het werd geen verloren 
tijd, want ik ben naar de Haagse Sociale Academie gegaan. 
Intussen ben ik me toen bezig gaan houden met het starten 
van Radio West. En heb daar vele rangen en standen door-
lopen. Het programma ‘Gesprek van de dag’ gedaan, waar 
je wel de wat rauwer confrontatie met de luisteraars hebt, 
tot hoofdredacteur. Het vak van politiek journalist leerde 
ik als raadsverslaggever bij de Haagse gemeenteraad. Toen 
wel een wat pittiger gezelschap politici dan vandaag de 
dag. Er was meer passie en het was Haagser. De raadsleden 
kenden de stad.” 
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Cees van Meijgaarden (74) is een 
bezig baasje. Voordat corona ons 
leven beheerste, zat hij ‘nogal in 
het verenigingsleven’ en deed 
hij vrijwilligerswerk in twee ver-
pleeghuizen. Nu mag hij nergens 
meer komen. Daar is hij ‘best een 
beetje down’ van. Gelukkig, zegt 
de zeventiger, had hij vandaag 
‘iets’ op het kantoor van De Vol-
harding. Wat hij daar dan doet? 

‘‘De vaatwasser uitruimen, de 
planten water geven, dat soort 
dingen. Er is altijd genoeg te 
doen. Ik vind De Volharding 
een erg leuke club vanwege het 
saamhorigheidsgevoel. Mensen 
hebben er iets voor elkaar over.”

Dat is precies hoe Van Meijgaar-
den ook in elkaar steekt. Met het 
grootste plezier stort hij zich op 
een klusje hier en een klusje daar 
of zit hij in het ‘praatcafé’ van de 
seniorenflat waar hij woont. ‘‘Ik 
heb tot mijn 65e gewerkt. Daar-
na ben ik vrijwilligerswerk gaan 
doen.”

De senior is geen stilzitter. De ge-
volgen van corona hakken er dan 
ook in. De verpleeghuizen waar 
hij een handje helpt, Prinsenhof 
en Sammersbrug, sloten de deu-
ren voor mensen van buiten. Het 
praatcafé in zijn flat: dicht. Juist 
in deze eenzame tijd, moest hij 
bovendien afscheid nemen van 

zijn hondje, dat ziek was. ‘‘Als 
je alleen bent, zorgt zo’n huis-
dier voor vrolijkheid.” Dagelijks 
maakte hij met de hond ‘een si-
garenrondje’, zoals hij dat noemt 
– ‘ik steek er graag een op’ -, nu 
gaat hij alleen. ‘‘Elke dag een uur 
naar buiten. Dat heb ik er in ge-
houden.”

Als corona straks is ingedamd, 
verwacht Van Meijgaarden niet 
dat alles in een keer weer draait 
zoals voorheen. 

‘‘We moeten maar afwachten hoe 
het loopt. Als het voorbij is ga 
ik in ieder geval kijken naar een 
leuk asielhondje.” verpleeghuizen. Aan de andere 

kant: deze mensen hebben nie-
mand anders.” En dat laatste telt 
zwaarder voor de eind zeventiger.

Questroo doet graag wat voor 
een ander, ook in deze corona-
tijd. Achter de geraniums zitten 
is niks voor hem. Hij is ‘blijma-
ker’, zoals dat heet bij De Vol-
harding. Dat betekent dat hij 
eenzame mensen bezoekt. Het 
zijn ouderen die nooit kinderen 
hebben gekregen of geen contact 
meer hebben met hun kinderen.

Zelf is Questroo getrouwd en 
heeft hij twee kinderen. In deze 
tijd ziet hij ze minder – ‘mijn 
vrouw en ik proberen onze con-
tacten zoveel mogelijk te beper-
ken en hebben onze verjaardagen 
bijvoorbeeld niet gevierd’ - maar 
hij vermaakt zich prima. Zo heeft 
hij onlangs thuis het binnenschil-
derwerk gedaan. ‘‘Dat moet toch 
een keer.”

Na corona zal de wereld er anders 
uitzien, denkt hij. ‘‘Ik voorzie dat 
we straks voorzichtiger zullen 
zijn met wat we doen en waar 
we heen gaan. Zelf ging ik graag 
naar Zuid-Frankrijk of Italië, dat 
is twee dagen rijden met de auto. 

Als het weer verantwoord is om 
de grens over te gaan, wil ik niet 
verder dan op één dag reizen 
zitten; van A naar B, zonder tus-
senstop. Hoe minder contactmo-
menten, hoe veiliger.”

Hoe is het onze leden vergaan tijdens het moeilijke 
corona-jaar? Verslaggever Maja Landeweer inter-
viewde zes leden van De Volharding. Wat blijkt? Ze 
houden de moed erin en nemen het leven zoals het 
komt. ‘De oorlog was erger,’ Dini Eckhardt. Maar een 
leuk asielhondje, als alles voorbij is, zou mooi zijn, 
vindt Cees van Meijgaarden.

Voor Dini (86) en Piet (89) is 
het glas altijd halfvol. Ja, ze zit-
ten door corona meer binnen en 
krijgen minder mensen over de 
vloer, maar ‘dan doen we toch 
volgend jaar een groot feest?’.

We zijn ‘gezellig met zijn twee-
en’, zegt Dini, en ‘we doen ons 
dingetje thuis’. Over de beper-
kingen door corona willen ze 
vooral niet klagen. Het is nou 
eenmaal even niet anders en 
‘we hebben wel erger meege-
maakt’. Dini doet het woord, 
want Piet kan zich aan de te-
lefoon door Parkinson minder 
goed verstaanbaar maken. Ze 
vervolgt: ‘‘Wij hebben de oorlog 
meegemaakt, daar houden we 

ons aan vast. Toen mochten we 
ook niet naar buiten en als je 
toch ging, werd je doodgescho-
ten.” Zonder omhaal van woor-
den relativeert de tachtiger, met 
al haar levenservaring, de hui-
dige coronacrisis. Haar nuchte-
re instelling, en het feit dat ze 
Piet aan haar zijde heeft, lijken 
de Zoetermeerse er moeiteloos 
doorheen te loodsen. 

Klagen, zegt ze, vindt ze ‘zo’n 
onzin’. Het stel, dat vlakbij de 
Dorpsstraat in Zoetermeer in 
een ouderencomplex woont, 
heeft een dochter, twee klein-
zoons en drie achterkleinzoons. 
Ook met hen gaat het goed, 
weet ze. ‘‘Eén kleinzoon werkt 

thuis en één is ontslagen. Die 
laatste werkte op Schiphol. Die 
is nu thuis en vindt dat wel even 
goed zo. Hij vermaakt zich pri-
ma.”

Waar ze zich wél druk om kan 
maken is dat het zo moeilijk is 
om bij de gemeente hulpmid-
delen aan te vragen voor haar 
man. ‘‘Het is eindelijk gelukt om 
een lichtgewicht rolstoel te krij-
gen. Daardoor kunnen we weer 
samen op pad. Nu ben ik bezig 
met een sta-op stoel. Je moet er 
echt voor vechten.”

Hoe het leven eruit ziet na co-
rona? Ze zou het niet weten, ze 
nemen het zoals het komt.

Voor Hendrien Garritsen (71) is 
het geen makkelijke tijd. Vorig 
jaar overleed haar man. In deze 
coronatijd is het gemis extra groot. 

Corona is ‘voor iedereen heel erg’, 
zegt Garritsen. ‘‘En het duurt al 
veel te lang.” Ze heeft veel steun 
aan de directeur van De Volhar-
ding en zijn dochter, die geregeld 
over de vloer komen. ‘‘Dat vind 
ik heel fijn. Als ze weer weg zijn, 
voel ik echt een leegte.”

Onlangs pakte ze een oude hob-
by weer op, kaarten maken. ‘‘Dat 
maakt me blij.” Ook gaat ze blok-
jes om met de hond, vijf keer 
per dag, al kan ze vanwege haar 

gezondheid niet ver. ‘‘Ik heb vier 
ziektes, waaronder astma en sui-
kerziekte.”

Omdat ze minder mobiel is, over-
weegt Garritsen een scootmobiel 
aan te vragen. Dan kan ze net wat 
verder. Al maakt het nu weinig 
uit. ‘‘Je kan nergens heen, alles is 
gesloten.”

Even eruit, op een terrasje zitten 
of wat dan ook, daar snakt ze 
naar. ‘‘Nog leuker zou het zijn als 
ik daar dan niet alleen zit.” 

Soms voelt de zeventiger zich 
kwetsbaar. Toen haar man nog 
leefde, maakte ze iets traumatisch 

mee. Ze kreeg het zo benauwd 
dat ze moest worden opgenomen 
op de ic. ‘‘Ik zag allemaal spoken 
en dacht dat ik doodging. Het was 
beangstigend.”

Maar ze herstelde. ‘‘Je moet door-
zetten en niet teveel nadenken 
over die dingen, niet bang zijn.”

Hetzelfde geldt voor corona. ‘‘Hoe 
de wereld er straks uitziet, als het 
voorbij is, weet ik niet. Er zijn zo-
veel mensen gedupeerd, komen 
die er allemaal weer bovenop?”

In elk geval wacht de zeventiger 
dan dat uitstapje waar ze al zo 
lang naar uitkijkt. 

Soms vraagt hij zich af of hij niet 
te veel risico’s neemt, maar ook 
in deze coronatijd blijft Henk 
Questroo (77) zorgen voor de 
kwets bare medemens.

Op een dag kreeg hij een tele-
foontje, waar hij zich wild van 
schrok. De verpleeghuisbewoon-
ster, waar hij elke week op be-

zoek gaat, had corona. ‘‘Ik zag 
wel dat ze ziek op bed lag, maar 
niemand had me wat verteld.” Ge-
lukkig had hij afstand gehouden. 
Hij hoefde zich niet te laten testen.

Het incident zette hem wel aan 
het denken. ‘‘Ik vroeg me in-
eens af waar ik mee bezig was. 
Er zijn geregeld besmettingen in Dini en Piet Eckhardt. Foto: Hans Moolenaar Henk Questroo. Foto: John Navarro

Foto: John Navarro

Een medewerker van de corona-teststraat. Foto: John Navarro

George Voorneman. Foto: Hans Moolenaar

Cees van Meijgaarden. Foto: John Navarro

Door Maja Landeweer

‘We hebben wel erger meegemaakt’

‘Best een beetje down’

‘Er zal een andere wereld komen’

‘Ik snak naar een uitstapje’

‘Ik denk dat we straks 
voorzichtiger zullen zijn’

Zijn geloof sleept George Voor-
neman (86) overal doorheen. 
Dat we nu een hele moeilijke 
periode doormaken is voor-
speld in de bijbel, zegt hij. ‘‘Als 
Jehovah’s getuige laat ik me 
daar niet door beïnvloeden, 
het gaat erom hoe je met de 
dingen omgaat.”

In 2000, toen hij 65 was, 
maakte de tachtiger een be-
langrijke beslissing: van het 
katholieke geloof stapte hij 
over op dat van de Jehovah’s 
getuigen, een aftakking van 
het christendom. Het is bepa-
lend voor hoe hij in het leven 
staat en voor hoe hij omgaat 
met voor- en tegenspoed.

Alles wat wij nu doorstaan is 
opgetekend in de bijbel, zegt 
hij. ‘‘De rampen en het mense-
lijk lijden. Je ziet het overal in 
de wereld. Er is oorlog, men-
sen lijden honger.” Belangrijk 
is het, vindt hij, om onder alle 
omstandigheden eerlijkheid 
en gerechtigheid na te streven. 
‘‘Bij alles wat je in het leven 
meemaakt, draait het om hoe 
je het oppakt.”

Voorneman woont alleen en is 
in deze tijd aan huis gekluis-
terd. Op ironische toon: ‘‘Ik 
noem mezelf huisarrestant 
27.” Dat getal verwijst naar 
zijn huisnummer. Zijn dochter 
staat geregeld voor het raam 
te zwaaien. ‘‘Ze werkt in een 
winkel waar veel mensen ko-
men en durft vanwege mijn 
leeftijd niet naar binnen te 
komen. Ze doet mijn bood-
schappen en geeft die aan via 
het raam.”

Eenzaam is hij niet. Er zijn 
geen bijeenkomsten, maar de 
geloofsgemeenschap staat om 
hem heen. Medeleden brengen 
geregeld een bezoekje, zij het 
in minder groten getale dan 
voorheen. ‘‘Normaal heb ik al-
tijd een huis vol bezoekers, nu 
is het er maximaal een. Ik heb 
hier geen stapels koekjes meer 
liggen, zoals voorheen.”

Elke dag leest hij met geloofs-
genoten de zogenaamde ‘dag-
tekst’. Dat biedt houvast. ‘‘Wij 
geloven dat er een andere 
wereld zal komen. Dat geeft 
kracht.”

Zo leefden onze leden met 

de lockdown
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meer komen. Daar is hij ‘best een 
beetje down’ van. Gelukkig, zegt 
de zeventiger, had hij vandaag 
‘iets’ op het kantoor van De Vol-
harding. Wat hij daar dan doet? 

‘‘De vaatwasser uitruimen, de 
planten water geven, dat soort 
dingen. Er is altijd genoeg te 
doen. Ik vind De Volharding 
een erg leuke club vanwege het 
saamhorigheidsgevoel. Mensen 
hebben er iets voor elkaar over.”

Dat is precies hoe Van Meijgaar-
den ook in elkaar steekt. Met het 
grootste plezier stort hij zich op 
een klusje hier en een klusje daar 
of zit hij in het ‘praatcafé’ van de 
seniorenflat waar hij woont. ‘‘Ik 
heb tot mijn 65e gewerkt. Daar-
na ben ik vrijwilligerswerk gaan 
doen.”

De senior is geen stilzitter. De ge-
volgen van corona hakken er dan 
ook in. De verpleeghuizen waar 
hij een handje helpt, Prinsenhof 
en Sammersbrug, sloten de deu-
ren voor mensen van buiten. Het 
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maakte hij met de hond ‘een si-
garenrondje’, zoals hij dat noemt 
– ‘ik steek er graag een op’ -, nu 
gaat hij alleen. ‘‘Elke dag een uur 
naar buiten. Dat heb ik er in ge-
houden.”
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dat alles in een keer weer draait 
zoals voorheen. 
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zwaarder voor de eind zeventiger.

Questroo doet graag wat voor 
een ander, ook in deze corona-
tijd. Achter de geraniums zitten 
is niks voor hem. Hij is ‘blijma-
ker’, zoals dat heet bij De Vol-
harding. Dat betekent dat hij 
eenzame mensen bezoekt. Het 
zijn ouderen die nooit kinderen 
hebben gekregen of geen contact 
meer hebben met hun kinderen.

Zelf is Questroo getrouwd en 
heeft hij twee kinderen. In deze 
tijd ziet hij ze minder – ‘mijn 
vrouw en ik proberen onze con-
tacten zoveel mogelijk te beper-
ken en hebben onze verjaardagen 
bijvoorbeeld niet gevierd’ - maar 
hij vermaakt zich prima. Zo heeft 
hij onlangs thuis het binnenschil-
derwerk gedaan. ‘‘Dat moet toch 
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Na corona zal de wereld er anders 
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We zijn ‘gezellig met zijn twee-
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ma.”
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om bij de gemeente hulpmid-
delen aan te vragen voor haar 
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gen. Daardoor kunnen we weer 
samen op pad. Nu ben ik bezig 
met een sta-op stoel. Je moet er 
echt voor vechten.”
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Cees van Meijgaarden. Foto: John Navarro

Door Maja Landeweer

‘We hebben wel erger meegemaakt’

‘Best een beetje down’

‘Er zal een andere wereld komen’

‘Ik snak naar een uitstapje’

‘Ik denk dat we straks 
voorzichtiger zullen zijn’

Zijn geloof sleept George Voor-
neman (86) overal doorheen. 
Dat we nu een hele moeilijke 
periode doormaken is voor-
speld in de bijbel, zegt hij. ‘‘Als 
Jehovah’s getuige laat ik me 
daar niet door beïnvloeden, 
het gaat erom hoe je met de 
dingen omgaat.”

In 2000, toen hij 65 was, 
maakte de tachtiger een be-
langrijke beslissing: van het 
katholieke geloof stapte hij 
over op dat van de Jehovah’s 
getuigen, een aftakking van 
het christendom. Het is bepa-
lend voor hoe hij in het leven 
staat en voor hoe hij omgaat 
met voor- en tegenspoed.

Alles wat wij nu doorstaan is 
opgetekend in de bijbel, zegt 
hij. ‘‘De rampen en het mense-
lijk lijden. Je ziet het overal in 
de wereld. Er is oorlog, men-
sen lijden honger.” Belangrijk 
is het, vindt hij, om onder alle 
omstandigheden eerlijkheid 
en gerechtigheid na te streven. 
‘‘Bij alles wat je in het leven 
meemaakt, draait het om hoe 
je het oppakt.”

Voorneman woont alleen en is 
in deze tijd aan huis gekluis-
terd. Op ironische toon: ‘‘Ik 
noem mezelf huisarrestant 
27.” Dat getal verwijst naar 
zijn huisnummer. Zijn dochter 
staat geregeld voor het raam 
te zwaaien. ‘‘Ze werkt in een 
winkel waar veel mensen ko-
men en durft vanwege mijn 
leeftijd niet naar binnen te 
komen. Ze doet mijn bood-
schappen en geeft die aan via 
het raam.”

Eenzaam is hij niet. Er zijn 
geen bijeenkomsten, maar de 
geloofsgemeenschap staat om 
hem heen. Medeleden brengen 
geregeld een bezoekje, zij het 
in minder groten getale dan 
voorheen. ‘‘Normaal heb ik al-
tijd een huis vol bezoekers, nu 
is het er maximaal een. Ik heb 
hier geen stapels koekjes meer 
liggen, zoals voorheen.”

Elke dag leest hij met geloofs-
genoten de zogenaamde ‘dag-
tekst’. Dat biedt houvast. ‘‘Wij 
geloven dat er een andere 
wereld zal komen. Dat geeft 
kracht.”

Zo leefden onze leden met 

de lockdown
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Ook landelijk steeds meer 
mensen in de problemen
In Nederland leven 939.000 
mensen in armoede. Waarvan 
56.000 mensen onder bewind 
staan vanwege schulden. Dat 
wil zeggen dat zij geen zeggen-
schap meer hebben over hun 
eigen financiën. Ook hebben 
584.000 mensen een zo’n laag 
inkomen dat ze moeilijk rond 
kunnen komen en daardoor een 
risico lopen om in een moeras 
van schulden terecht te komen. 
In Nederland zijn circa 264.000 
minderjarige kinderen die in 
armoede leven. Opvallend is het 
steeds groter aantal mensen met 
psychische problemen, veroor-
zaakt door langdurige armoe-

de, scheiding, werkeloosheid, 
drank- en of een drugsprobleem. 

Leden hulp bieden bij 
aanvra gen gemeenten en 
overheid
Met name ouderen weten 
dikwijls niet de weg naar en 
de mogelijkheden van huur-en 
zorgtoeslag of andere ondersteu-
nende subsidies van gemeenten. 
De hoge zorgkosten van veel 
ouderen met een klein pensioen 
brengt een steeds groeiende 
groep mensen in de problemen. 
Wij kunnen u helpen en gaan 
in overleg met instanties en 
begeleiden de aanvragen voor u. 
Maak gebruik van de geldende 
subsidies. Wij wijzen de weg.

Groeiende hulpvraag onder-
nemers door coronacrisis
Er is een stijgende groep 
MKB-ondernemers en zzp’ers die 
door corona financiële proble-
men heeft gekregen en die daar 
niet meer alleen uit kan komen. 
Dikwijls volgen aanslagen en 
komt de deurwaarder in beeld, 
met alle gevolgen van dien. 

Ook de overheid zorgt er steeds 
vaker voor dat burgers schulden 
maken, bijvoorbeeld door het 
uitschrijven van bekeuringen, 
die in één keer betaald moeten 
worden, of doordat mensen 
die te veel huur- of zorgtoe-
slag hebben ontvangen, grote 
bedragen moeten terugbetalen.

Ons Sociaal- Ombudsteam kan in 
dergelijke situaties bemiddelen.

Ook in Zoetermeer staat 
De Volharding klaar
Zoetermeer (125.000 inwoners) 
heeft circa. 25.000 huishoudens 
met grote of problematische 
schulden. Dit is de helft van de 
Zoetermeerse huishoudens. De 
grootste oorzaak is werkeloos-
heid, een langdurige bijstands-
uitkering, ziekte, alcohol, drugs-
probleem- en/of echtscheiding.

Waarom komen mensen bij 
De Volharding terecht? 
Al sinds 1880 is De Volharding 
een sociaal betrokken coöpera-
tie. Bij De Volharding werken 

binnen het Sociaal-Ombudsteam 
deskundige vrijwilligers met 
dikwijls een lange werkervaring 
in een bepaald vakgebied. Bij 
De Volharding worden mensen 
direct geholpen en komen niet 
op een wachtlijst te staan. Ons 
loket is altijd open!

Ja, stuur mij gratis het Persoonlijk Herinneringsboekje
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Hoe wilt u 
herinnerd 
worden?
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Bestel gratis het Persoonlijk 
Herinneringsboekje  

Ledenconsulent Anita: “Hoe 
mooi zou het zijn als het laatste 
afscheid passend is bij de manier 
waarop je hebt geleefd? Juist 
daarom hebben wij het Persoonlijk 
Herinneringsboekje ontwikkeld.”
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Door corona méér hulpvragen 

Sociale problemen 
nemen toe
Met name in Den Haag hebben bijna 48.000 mensen financiële problemen. 
Door corona is het aantal hulpvragen van ondernemers bij De Volharding  
toegenomen.

Ondernemers en burgers komen in problemen door de beperkende maatregelen die 
de overheid heeft opgelegd vanwege de pandemie. Daardoor stijgt de hulpvraag.Door John Navarro

Wilt u informatie? 

Iedereen kan 
vrij blijvend contact 
opnemen met het 

Sociaal-Ombudsteam: 
070 - 221 05 82

13 dinsdag 6 april 2021DE VOLHARDING KRANT

e coronatijd is van invloed op rela-
ties. Mensen werken vaker thuis en 

afstand nemen van onze huisgenoten is 
niet altijd goed mogelijk. Irritaties en ruzies 
groeien en relaties worden verbroken. Voor 
de vertrekkende partner is dan nieuwe 
woonruimte nodig. Maar dat is vaak niet 
eenvoudig. Er is een gebrek aan 
woonruimte in Nederland en 
de kosten liggen vaak 
hoog. 

Bovendien is het nodig om langere tijd 
ingeschreven te staan als woningzoeken-
de. De wachtlijsten voor een woning zijn 
immers zeer lang. Het risico bestaat dat 
mensen in de tussentijd dakloos raken. Het 
is namelijk niet eenvoudig om snel nieuwe, 
betaalbare, woonruimte te krijgen als dat 
nodig is.

Een urgentieverklaring kan uitkomst 
bieden. Hierdoor krijgt iemand voorrang 
bij een woning op iemand die langer staat 
ingeschreven. Maar de voorwaarden voor 
een urgentieverklaring blijken vaak niet 
duidelijk. Probleem is ook dat gemeenten 
een ander beleid kunnen voeren. Gemeen-
ten gaan anders om met een omschrijving 
van situaties waarin urgentie kan worden 
gekregen. Dit laat zich het beste zien aan 
de hand van een voorbeeld. De gemeente 
Den Haag geeft aan dat er geen urgentie-
verklaring komt als iemand een relatie be-
eindigt. Ook burenoverlast of achterstallig 
onderhoud zijn geen reden voor een urgen-
tieverklaring. De gemeente meldt hierbij 
niet dat er kinderen betrokken kunnen zijn 
in deze situatie.

Uit informatie over de gemeente Best of 
Eindhoven, blijkt dat er bij relationele pro-
blemen of een echtscheiding wel urgentie 

kan worden gekregen. Hierbij wordt ook 
aangegeven dat kinderen wel betrokken 
kunnen zijn. Ook mantelzorg kan een 
reden zijn om een urgentieverklaring te 
krijgen. De informatie lijkt dus anders te 
zijn dan de informatie van de gemeente 
Den Haag.

Uitgangspunt is dat een urgentieverklaring 
wordt gekregen in een noodsituatie. Wan-
neer hiervan sprake is, is niet altijd duide-
lijk. Een burenruzie hoeft niet heel ernstig 
te zijn. Maar een zware mishandeling door 
de buurman kan wel tot een noodsituatie 
leiden. Iemand die zijn been breekt kan 
tijdelijk geen trap lopen. 

Maar is iemand blijvend invalide na een 
ernstig ongeluk en is een rolstoel noodza-
kelijk, dan kan die persoon niet meer in 
een flat zonder lift wonen.

Als er problemen zijn met het krijgen van 
een urgentieverklaring, ga dan altijd naar 
een specialist. Zo kan de gemeente een ver-
keerd beeld hebben van een situatie, kin-
deren kunnen een argument zijn om toch 
een urgentieverklaring te krijgen en ook bij 
een (dreigende) scheiding is het advies om 
een specialist te benaderen. De gevolgen 
en risico’s kunnen tijdig in kaart worden 
gebracht. Dit voorkomt nare verrassingen, 
zoals een eventuele dakloosheid.

e problemen zijn soms complex 
door de situatie waar de cliënten 

inzitten en vraagt veel geduld en aan-
dacht. De Volharding heeft gekwalificeer-
de vrijwilligers die de zaken goed aan 
kunnen door hun dikwijls lange adminis-
tratieve, sociale of juridische achtergrond. 
Gediplomeerde vrijwillige schuldhulpver-
leners geven begeleiding tijdens de soms 
langdurige processen.

Haagse reclasseringscliënten 
worden direct geholpen door 
de Volharding 
“Maar liefst de helft tot twee derde van 
de reclasseringscliënten heeft problema-
tische schulden. Vaak heeft het delict met 
de schuld te maken. De stress die zo’n 
schuld met zich meebrengt is meestal zo 

groot dat de cliënt geen ruimte heeft om 
in een reclasseringstraject te werken aan 
gedragsverandering,” aldus de reclasse-
ring. Als mensen lang moeten wachten op 
de behandeling van hun dossier is dat ook 
niet bevorderlijk voor de cliënt.

Direct actie bij eerste aanmelding
Anouk Talhout (schuldhulpverlener bij 
De Volharding) vertelt dat mensen niet 
op een wachtlijst komen. “Wij gaan gelijk 
aan het werk. Dat is niet altijd makkelijk 
omdat we gemiddeld toch wel tussen de 
dertig tot veertig uur, in eerste aanleg, 
aan een dossier moeten besteden. 

Trajecten kunnen wel enkele maanden 
duren waar wij veel tijd aan moeten be-
steden en kwaliteit willen leveren.”

“Schulden worden nu eerder aangepakt, 
ook als mensen nog in detentie zitten. Zo 
kunnen ze beter werken aan hun toe-
komst en schuldenvrij beginnen aan een 
terugkeer in de maatschappij en wordt de 
kans op recidive kleiner”, zegt de
reclassering. Daar geven de hulpverleners 
van De Volharding hun steun aan. Voor 
iedereen gelijke kansen!

Verdere samenwerking met diverse par-
tijen is een nieuwe ontwikkeling in Den 
Haag, waar De Volharding een actieve rol 
gaat vervullen bij schuldhulpverlening- 
en administratieve ondersteuning. Onze 
slogan volgend, ‘Samen voor elkaar’.

Zie voor informatie: 
www.devolharding.nl

Pak schuldenlast 
zo snel mogelijk aan

Woonruimte: 
niet altijd een gegeven in het leven
Woonruimte hebben we allemaal nodig. Het is de plek waar mensen zich veilig moeten voelen. Situaties waarin de woonbehoefte verandert, kunnen 
zich onverwachts voordoen. En dan blijkt een woning toch niet altijd makkelijk te krijgen, ook niet met urgentie.

Schuldhulpverleners van De Vol-
harding ondersteunen mensen 
die in een reclasseringstraject 
zitten. Zij geven begeleiding en 
advies als mensen in de schuld-
hulp zitten of daar dreigen in te 
komen. 

Juridisch advies

Door Mr. Michael Berkel, advocaat bij Beelaard Breetveld Advocaten

Er zijn diverse advocaten die de mogelijkheid van een gratis 
spreekuur hebben. Ook het kantoor van Beelaard Breetveld 

Advocaten in Scheveningen biedt deze mogelijkheid. 

Zo kunt u vrijblijvend contact opnemen via het telefoonnummer 
070-3631961 om uw probleem voor te leggen. Doe dit tijdig, dat 

voorkomt vervelende verrassingen.

D

D

‘De Volharding heeft 

gekwalificeerde 

vrijwilligers die de 

zaken goed aan 

kunnen’
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Ook landelijk steeds meer 
mensen in de problemen
In Nederland leven 939.000 
mensen in armoede. Waarvan 
56.000 mensen onder bewind 
staan vanwege schulden. Dat 
wil zeggen dat zij geen zeggen-
schap meer hebben over hun 
eigen financiën. Ook hebben 
584.000 mensen een zo’n laag 
inkomen dat ze moeilijk rond 
kunnen komen en daardoor een 
risico lopen om in een moeras 
van schulden terecht te komen. 
In Nederland zijn circa 264.000 
minderjarige kinderen die in 
armoede leven. Opvallend is het 
steeds groter aantal mensen met 
psychische problemen, veroor-
zaakt door langdurige armoe-

de, scheiding, werkeloosheid, 
drank- en of een drugsprobleem. 

Leden hulp bieden bij 
aanvra gen gemeenten en 
overheid
Met name ouderen weten 
dikwijls niet de weg naar en 
de mogelijkheden van huur-en 
zorgtoeslag of andere ondersteu-
nende subsidies van gemeenten. 
De hoge zorgkosten van veel 
ouderen met een klein pensioen 
brengt een steeds groeiende 
groep mensen in de problemen. 
Wij kunnen u helpen en gaan 
in overleg met instanties en 
begeleiden de aanvragen voor u. 
Maak gebruik van de geldende 
subsidies. Wij wijzen de weg.

Groeiende hulpvraag onder-
nemers door coronacrisis
Er is een stijgende groep 
MKB-ondernemers en zzp’ers die 
door corona financiële proble-
men heeft gekregen en die daar 
niet meer alleen uit kan komen. 
Dikwijls volgen aanslagen en 
komt de deurwaarder in beeld, 
met alle gevolgen van dien. 

Ook de overheid zorgt er steeds 
vaker voor dat burgers schulden 
maken, bijvoorbeeld door het 
uitschrijven van bekeuringen, 
die in één keer betaald moeten 
worden, of doordat mensen 
die te veel huur- of zorgtoe-
slag hebben ontvangen, grote 
bedragen moeten terugbetalen.

Ons Sociaal- Ombudsteam kan in 
dergelijke situaties bemiddelen.

Ook in Zoetermeer staat 
De Volharding klaar
Zoetermeer (125.000 inwoners) 
heeft circa. 25.000 huishoudens 
met grote of problematische 
schulden. Dit is de helft van de 
Zoetermeerse huishoudens. De 
grootste oorzaak is werkeloos-
heid, een langdurige bijstands-
uitkering, ziekte, alcohol, drugs-
probleem- en/of echtscheiding.

Waarom komen mensen bij 
De Volharding terecht? 
Al sinds 1880 is De Volharding 
een sociaal betrokken coöpera-
tie. Bij De Volharding werken 

binnen het Sociaal-Ombudsteam 
deskundige vrijwilligers met 
dikwijls een lange werkervaring 
in een bepaald vakgebied. Bij 
De Volharding worden mensen 
direct geholpen en komen niet 
op een wachtlijst te staan. Ons 
loket is altijd open!

Ja, stuur mij gratis het Persoonlijk Herinneringsboekje
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Door corona méér hulpvragen 

Sociale problemen 
nemen toe
Met name in Den Haag hebben bijna 48.000 mensen financiële problemen. 
Door corona is het aantal hulpvragen van ondernemers bij De Volharding  
toegenomen.

Ondernemers en burgers komen in problemen door de beperkende maatregelen die 
de overheid heeft opgelegd vanwege de pandemie. Daardoor stijgt de hulpvraag.Door John Navarro

Wilt u informatie? 

Iedereen kan 
vrij blijvend contact 
opnemen met het 

Sociaal-Ombudsteam: 
070 - 221 05 82
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e coronatijd is van invloed op rela-
ties. Mensen werken vaker thuis en 

afstand nemen van onze huisgenoten is 
niet altijd goed mogelijk. Irritaties en ruzies 
groeien en relaties worden verbroken. Voor 
de vertrekkende partner is dan nieuwe 
woonruimte nodig. Maar dat is vaak niet 
eenvoudig. Er is een gebrek aan 
woonruimte in Nederland en 
de kosten liggen vaak 
hoog. 

Bovendien is het nodig om langere tijd 
ingeschreven te staan als woningzoeken-
de. De wachtlijsten voor een woning zijn 
immers zeer lang. Het risico bestaat dat 
mensen in de tussentijd dakloos raken. Het 
is namelijk niet eenvoudig om snel nieuwe, 
betaalbare, woonruimte te krijgen als dat 
nodig is.

Een urgentieverklaring kan uitkomst 
bieden. Hierdoor krijgt iemand voorrang 
bij een woning op iemand die langer staat 
ingeschreven. Maar de voorwaarden voor 
een urgentieverklaring blijken vaak niet 
duidelijk. Probleem is ook dat gemeenten 
een ander beleid kunnen voeren. Gemeen-
ten gaan anders om met een omschrijving 
van situaties waarin urgentie kan worden 
gekregen. Dit laat zich het beste zien aan 
de hand van een voorbeeld. De gemeente 
Den Haag geeft aan dat er geen urgentie-
verklaring komt als iemand een relatie be-
eindigt. Ook burenoverlast of achterstallig 
onderhoud zijn geen reden voor een urgen-
tieverklaring. De gemeente meldt hierbij 
niet dat er kinderen betrokken kunnen zijn 
in deze situatie.

Uit informatie over de gemeente Best of 
Eindhoven, blijkt dat er bij relationele pro-
blemen of een echtscheiding wel urgentie 

kan worden gekregen. Hierbij wordt ook 
aangegeven dat kinderen wel betrokken 
kunnen zijn. Ook mantelzorg kan een 
reden zijn om een urgentieverklaring te 
krijgen. De informatie lijkt dus anders te 
zijn dan de informatie van de gemeente 
Den Haag.

Uitgangspunt is dat een urgentieverklaring 
wordt gekregen in een noodsituatie. Wan-
neer hiervan sprake is, is niet altijd duide-
lijk. Een burenruzie hoeft niet heel ernstig 
te zijn. Maar een zware mishandeling door 
de buurman kan wel tot een noodsituatie 
leiden. Iemand die zijn been breekt kan 
tijdelijk geen trap lopen. 

Maar is iemand blijvend invalide na een 
ernstig ongeluk en is een rolstoel noodza-
kelijk, dan kan die persoon niet meer in 
een flat zonder lift wonen.

Als er problemen zijn met het krijgen van 
een urgentieverklaring, ga dan altijd naar 
een specialist. Zo kan de gemeente een ver-
keerd beeld hebben van een situatie, kin-
deren kunnen een argument zijn om toch 
een urgentieverklaring te krijgen en ook bij 
een (dreigende) scheiding is het advies om 
een specialist te benaderen. De gevolgen 
en risico’s kunnen tijdig in kaart worden 
gebracht. Dit voorkomt nare verrassingen, 
zoals een eventuele dakloosheid.

e problemen zijn soms complex 
door de situatie waar de cliënten 

inzitten en vraagt veel geduld en aan-
dacht. De Volharding heeft gekwalificeer-
de vrijwilligers die de zaken goed aan 
kunnen door hun dikwijls lange adminis-
tratieve, sociale of juridische achtergrond. 
Gediplomeerde vrijwillige schuldhulpver-
leners geven begeleiding tijdens de soms 
langdurige processen.

Haagse reclasseringscliënten 
worden direct geholpen door 
de Volharding 
“Maar liefst de helft tot twee derde van 
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e Spaanse Burgeroorlog was jaren-
lang dichtbij, maar zonder dat ik 

het echt wist. Tientallen jaren lag ik in de 
prille lente onder de Spaanse zon, op het 
kiezelstrand van een klein dorp pal over de 
Frans-Spaanse grens. Ik trok er de bergen 
in, zat in de kroeg en elke donderdag nam 
ik er de trein naar het stadje Figueres. De 
trein denderde dan over het spoorwegvi-
aduct dat het dal van het dorp in tweeën 
sneed. De geschiedenis van de oorlog ging 
schuil achter de vriendelijke façade van 
het vissersdorp.

Ja, natuurlijk was er die vreselijke Burger-
oorlog, die woedde van 1936 tot 1939. 
Maar ook een oorlog die al snel verge-
ten werd door de gruwelijkheden van de 
Tweede Wereldoorlog. De dood van dic-
tator Franco in 1975 vormde vervolgens 
het begin van een nieuwe episode, eentje 
zonder repressie en zonder executies van 
linkse landgenoten.

Een kleine 45 jaar na diens dood leek de 
Burgeroorlog voorgoed voorbij en verge-
ten. Totdat die ene muisklik op een win-

terse avond alles veranderde. Ik kwam die 
avond terecht in de digitale archieven van 
Delpher. Tot mijn grote verbazing vond 
ik al na enkele minuten in landelijke en 
regionale kranten verslagen over lucht-
aanvallen op de spoorbrug die ik zo goed 
kende uit mijn jeugd. Ooit gebouwd door 
Eiffel en tijdens de Spaanse Burgeroorlog 
levensader voor de Republikeinen. 

Wapens
Er reden wagons vol wapens over de brug 
maar ook de duizenden leden van de In-

ternationale Brigades trokken er over. Ze 
moesten, komend vanuit Frankrijk, alle-
maal overstappen in het grote station van 
de grensplaats Portbou omdat de twee lan-
den een verschillende spoorbreedte han-
teren. En het eerste Spaanse dorp waar 
ze vervolgens vanuit de trein kennis mee 
maakten, was mijn dorp, Colera. Op som-
mige landkaarten komt het dorp niet eens 
voor. Maar de Duitse en Italiaanse piloten 
die in opdracht van Hitler en Mussolini 
steun gaven aan Franco, wisten het ge-
hucht maar al te goed te vinden. Ze misten 

echter allemaal doel, de brug overleefde 
wonderwel alle bombardementen. Wat 
niet gezegd kon worden over het grote in-
ternationale treinstation van het naburige 
Portbou, dat meerdere keren nagenoeg 
met de grond gelijk gemaakt werd.

De luchtaanvallen op Colera en Portbou 
trokken al snel internationale aandacht, 
ontdekte ik. In het archief van de New 
York Times vond ik een uitvoerig verslag 
van het bezoek van de Amerikaanse schrij-
ver en journalist Lawrence Fernsworth in 
december 1936 aan Colera. Hij speurde 
en zag resten van bommen van Duitse en 
Italiaanse makelij, waarmee al in het be-
ginstadium van de Burgeroorlog de be-
trokkenheid van Hitler en Mussolini aan 
het licht kwam. 

Arbeiders en winkeliers
De archieven boden me ook een papieren 
inzicht in de wreedheden van Franco. Toen 
de dictator in 1939 aan de macht kwam, 
beschikte hij over de namen van twee mil-
joen Spanjaarden die hij zag als staatsge-
vaarlijk. Ik kwam tijdens mijn zoektochten 
lijsten tegen met honderdduizend namen 
van Spanjaarden die na afloop van de Bur-
geroorlog waren geëxecuteerd. En nog 
steeds worden massagraven gevonden. 
Het ging om gewone burgers, zoals arbei-
ders en winkeliers. De meesten hadden 
slechts één fout begaan: ze waren lid ge-
weest van een vakbond of linkse partij of 
hadden in het leger gezeten van de wettig 
gekozen Republikeinse regering.

Tussen de 700.000 en één miljoen Span-
jaarden werden na de oorlog in concen-
tratiekampen opgesloten. Ze werkten als 
slaven mee aan de wederopbouw van het 
land. Bijna 500.000 Spanjaarden, man-

nen, vrouwen en kinderen, vluchtten begin 
1939 de Franse grens over. Ze vertrokken 
in gammele vrachtwagens, onder meer 
over de weg van Colera naar Portbou en 
werden achterna gezeten door wraakzuch-
tige militairen van het leger van Franco. 

Ik las in een Spaans archief een artikel 
over de executie van de hoekige steenhou-
wer Emili Fructuoso Marín. Kogels maak-
ten op 7 december 1939 een einde aan 
diens leven omdat hij verdacht werd van 
een drievoudige moord die drie jaar eerder 
in Colera was gepleegd. Zijn aandeel in de 
moordpartij was twijfelachtig, maar de 
militaire rechtbank vond hem sowieso ver-
dacht omdat hij lid was van de anarchis-
tische vakbond CNT en als militie gestati-
oneerd was in Colera. Daarom verdiende 
hij de kogel. Zijn stoffelijk overschot werd 
op 7 december 1939 samen met dat van 
zeventien anderen in een diepe kuil in een 
verre hoek van de begraafplaats van Gero-
na gesmeten. De naam van Emili Fructuoso 
Marín is in 2010 in een herdenkingsmuur 
gegrafeerd met daarop de namen van 510 
lotgenoten die tussen 1939 en 1945 op de 
begraafplaats van Gerona werden geëxe-
cuteerd. 

Duikvlucht
De wreedheden van de Spaanse Burger-
oorlog in Colera kwamen op een avond 
wel heel dichtbij. Ik vond na een einde-
loos lange zoektocht in een archief van de 
universiteit van Columbia een kinderte-
kening van een luchtaanval op het station 
van Colera, of Culera zoals het dorp inder-
tijd heette. De achtjarige Poladi Subirana 
liet drie vliegtuigen boven het station een 
duikvlucht maken terwijl passagiers zich 
uit de voeten maakten. Hetzelfde station 
dus waar ik in de warme voorjaarszon zo 

vaak had staan wachten op de trein die me 
vanuit Portbou naar de markt van Figueres 
zou brengen.

Inmiddels is deel 1 van het boek waaraan 
ik werk klaar. Het gaat vooral over Colera 
en de Spaanse Burgeroorlog. Deel 2, over 
de jaren onder Franco, laat nog enige tijd 
op zich wachten. Want de archieven waar 
ik zo zwaar op leunde, bieden nu geen soe-
laas meer. De censuur in de jaren van de 
repressie onder Franco was ongekend en 
de kranten uit die tijd beschrijven alleen 
de zonnige kanten van het Spaanse leven. 

Anderhalf jaar geleden was ik voor het 
laatst in Colera en sprak er onder meer 
met de hoogbejaarde Faustino die met 
haar ouders als kind tijdens luchtaanvallen 
in de spoortunnels van het dorp sliep. Zo-
dra de mogelijkheid zich aandient, reis ik 
weer naar Colera om met haar te spreken 
over de zwarte jaren onder Franco. Gewa-
pend met pen en papier. 

Hagenaars
De Internationale 
Brigades steunden 
het linkse wettige 
gezag in Spanje. De 
vrijwilligers vormden 
een leger van meer 
dan 30.000 soldaten, 
van wie 700 afkom-
stig uit Nederland. 
Onder hen bekende 
linkse schrijvers zoals 
George Orwell. Maar 
ook Nederlandse 
jongemannen, 
meestal gelieerd aan 
de communistische 
partij, stapten in de 
trein naar Spanje. 
Zoals de Haagse 
metselaar Evert 
Ruivenkamp (1915), 
meubelmaker Willem 
Schambach (1904) 
en de Haagse mar-
kiezenmaker Leen-
dert Triep (1911). 

Ze vertrokken van-
af station Hollands 
Spoor om vervolgens 
via Parijs naar de 
Spaanse grens door 
te reizen. In Portbou 
stapten ze over op 
de trein die hen naar 
het front zou bren-
gen, meestal via een 
tussenstop in Barce-
lona. 

Terug in Nederland 
verloren ze hun 
Nederlands staats-
burgerschap omdat 
ze in buitenlandse 
krijgsdienst waren 
geweest.

Journalist Jan van der Ven, lid van Cuvo’s ledenraad en bestuurslid van Bomenstichting De Volharding, 
werkt aan de geschiedschrijving van het Spaanse dorpje Colera waar hij als jonge jongen, onwetend van 
de verschrikkingen die zich daar hebben afgespeeld, jaar na jaar op het warme strand lag. Met één sim-
pele muisklik kwam de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) op een donkere winteravond zomaar binnen 
zijn handbereik. Al speurend en zoekend in de digitale archieven ontstond het idee voor een boek over dit 
onbekende dorp. Deel één van een reis.

De schaduwzijden van 
de Spaanse zon (1)

Door Jan van der Ven

D

De brug van Eiffel die in de Spaanse Burgeroorlog meer dan eens vergeefs werd gebombardeerd

De achtjarige Poladi Subirana tekende in de jaren van de burgeroorlog het station van Colera (ook wel als Culera geschreven) tijdens een bombardement.

Een digitale zoektocht 
naar de geschiedenis 

van een dorp

Reageren? 
ventekst@wxs.nl 
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